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৪ ? প্রারস্তে * 
শসা পিশ্পিশায পি সপপশশাশাশীশাশিশীস্ পপ আপি সস 

রোমাঞ্চ জাগাইয়! তুলিতেছে! সে যুগে ধর্ম” ও “মোক্ষ” লইয়। বেদ-বেদান্ত- 

উপনিষদ অনেক কিছু মাথা! ঘামাইয়াছিলেন; “অর্থ” লইয়! শুক্র, 

কৌটিল্য, কামন্দকাদি বহু পণ্ডিতই গবেষণা! করিতেছিলেন। কিন্তু কাম 

সম্বন্ধে গভীর ও প্রণালীবদ্ধভাবে গবেষণা! করিবার মহাজন আবির্ভূত 

হইয়াছিলেন অতি অন্ন সংখ্যকই। অথচ বাৎস্তায়ন দেখিলেন, 

মানব-জীবনের অক্ষকেন্ত্রই হইল কাম; কাম হইতেই মানুষ ধর্ম ও অর্থ, 

এমন কি যোক্ষ পর্যন্ত লাভ করিতে পারে। এসন্বন্ধে জ্ঞানলাভ 

মানুষের সর্বাগ্রে সর্বাধিক প্রয়োজন |: এ 

কাম-পরিচালনার ভার শুধু তাহার সহজ বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিলেই 
চলিবে না । শুধু আনন্দের পাল চড়াইয়। দিয়া নৌকাকে তরঙগসন্কুল সমুজের 
বুকে ভাসাইয়৷ দ্বেওয়া চলে না, উহাতে জ্ঞানের দাড় ও সধ্যমের 

হাল জুড়িয্া না দিলে, প্রতিপদেই বান্চাল্ হুইবাঁর সম্ভাবনা । 

নৌকার দ্বারা লোক ব্যবসা-বাণিজ্য ,করে, পারাপার করে, লোকবাত্র! 
নির্বাহ করে, দেশ-দেশান্তরে ভাবের আদান-প্রদান চালায়। কে কবে 

নৌকায় চড়িয়া জলদন্থ্যতা করিবে--এই আশঙ্কা করিয়া ক্হে নৌকার 

গঠন ও চালন বন্ধ রাখে নাই। অগ্নিতে কবে কাহার গৃহ ভন্মসাৎ 

হইবে বলিয়া কেহ উহার প্রচলন বন্ধ করে নাই__ন্ধনকার্যও স্থগিত 

রাখে নাই; বর অগ্নিকে অশেষ মঙ্গলজনক প্রণালীতে বিনিয়োগ 

করিবার কৌশল মানুষ শিথিয়াছে।...কাম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটাই 

প্রযোজ্য বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়__কামের মধ্য দিয়াই সংঘটিত 
হয়; ইহার সন্বন্ধে জ্ঞানলাভ ব্রহ্মজ্ঞানের চেয়ে কিছু হীনতর নহে । তাই 

বাতম্তায়ন ঘোষণ। করিলেন-__ ৰ 

পশরীরস্থিতিহেতুত্াদ্বাহার সধর্মানো হি কাষীঃ ফলভূতাশ্চ ধমণর্থয়োঃ। 
বোদ্ধ্ব দোষেঘিব। নহি ভিক্ষুকঃ সন্ততি স্থাল্যো নাবিষ্রন্তে। 



সি 

নরনারীর যৌনবৌধ ৫ 
সা শাক | প্পিস্পী শশা শিপ ১ বশির সা আপা পপ শজপাা শি সপ পাশে পপ শেপ 

নহি মুগাঃ সম্তীতি ঘবা নোপ্যন্ত ইতি বাঁস্তায়নঃ |” পা স্থিতি 

করে বলিয়া কাম আহারের সহিত একধমণ, এবং ইহা ধর্মও অর্থের 

ফলস্বরূপ যথোপযুক্ত আহারের দোষে যেরূপ অজীর্ণাদি নান! ব্যাধি 

জন্মিতে পাবে, কামও সেইরূপ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরিচালিত ন! 

করিলে, তদ্বারা নানারূপ অনর্থপাত হইতে পারে। ভিক্ষুকগণ আছে 
বলিয়! হাড়ী চড়াইবে না, হবিণগণ আছে বলিয়া যব বপন করিবে না, 

এপ তো! হইতে পারে না ।**. 

বাস্তাঁর়নের পূর্বেও অবস্ত ভারতে যথেষ্ট কামজ্ঞানের চর্চা ছিল ; এবং 
বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগেও ধর্মের পার্থে রাখিয়াই কামকলার কল্পবৃক্ষ-মুলে 
বন্ধে জলপিঞ্চন করা হইত। মহাভারতেও আমরা দেখিতে পাই, 

পঞ্চপাগুবের মধ্যে ধর্ম অর্থ ও কামের কোন্টি শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া তুমুল 

তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে । হিড়িম্বা-প্রেমিক বীরবপু ভীমসেন কামের শরেশ্রত্ব 

গ্রতিপাদ্দন করিতে যে সকল সারগর যুক্তির অবতারণা করিলেন, তাহা 

যেমন জ্ঞানগর্ভ, তেমনি সত্যপ্রকাশে নির্ভীকতার পরিচায়ক । উপনিষদে 

আমর! দ্বেখিতে পাই বে, পঞ্চালরাজ প্রবাহন জৈবালি প্রমুখ বহু 
রাজধি তংকালে "পঞ্চাশ্সিবিষ্তায়” পারদর্ণী হইরা উঠিয়াছিলেন,_ 
দেশ-বিদেশ হইতে বহু পণ্ডিত ছাত্ররপে তাহাদের দ্বারে আসিয়া 

উপস্থিত হইতেন। শঙ্করাচার্ধ নিখিলবিগ্ভায় অপরাজের পণ্ডিত হইয়া, 

ষে বিগ্যায় ভাবমিশ্রের পত্বী উভয়ভারতীর নিকট পরাজয় মানিয় 

তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিদ্ভাকে তুচ্ছ করিপ্লীর স্পর্ধা 

তখন কাহারো ছিল না। কিন্তু ওই সকল উপনিষদ, মহাকাব্য, পুরাণাদির 

মধ্যে আপামর-সাধারণকে যৌনবিষয়ক শিক্ষা দিবার একটা বিজ্ঞানসম্মত 

আন্তরিক প্রয়াস ছিল না, বা অধ্যবসায়ের সহিত ওই জ্ঞানকে সংহত 

ও সমুদ্ধ করিবার মতে! কোন ধারা'ধাহিক উদ্মোগ ছিল না। 

রস পপ পি স্পা পা 



৬. প্রারস্তে 
রর স্পা ০ সপ ৯ আপ 

যাহাহউক, বৌদ্ধবাদ্দ ও হিন্দু সভ্যতার বহুদিনব্যাপী প্রাণ-বিধবংসী 

দ্বন্দের উপসংহারে যেদিন বিরাট ধ্বৎস-স্তূপের মধ্য হইতে ব্রাহ্ষণ্যধর্ম, 

একটা বিসদৃশ নুন্তন রূপ ও মুখে হাসি চক্ষে জল লইয়! বাহির হইয়া 
আসিল, সেইদিন হইতে যুগযুগান্তের ধর্ম অর্থ ও কাম-বিষয়ক প্রাচীন 

্রজ্ঞানরাশি পঙ্কতলে ঘুখ লুকাইল ; কেবল উপরে তাঁসিয়া রহিল-__ 

ক্রিরাকাগ্র-বাহ্ানুষ্টান-বিধিনিষেধ-ভেদবিভেদের স্বপ্পপ্রাণ শফরী ! তথাপি 

মুসলমান যুগের মাঝামাঝি সময়ে কল্যাণমল্ল বিদেশী বাদশাহের দরবার 

স্তম্ভের অন্তরালে নির্ভয্বে বসিয়! 'অনঙ্গরঙ্গ” লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে 
যখন ইল্লামীর ভাগ্যান্বেীর দল বাংলার দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতেছিল, 

তখন মহাকবি জয়দেব লক্ষ্ষণসেনের অভয়াশ্বাসে, বৈকুগ্ঠের দোহাই দিয়া, 

রতি-সুখসারের অজত্স মহিম1 কীর্তন ক্রিয়াছিলেন। তারপর বিগ্ভাপতি, 

চণ্তীদ্দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ স্থছুঃখময় বাস্তব প্রেমের নিখুত প্রতিচ্ছবি 

দেবলীলার পটতভূমিকায় রামধন্ধু রঙে আকিয়া গেলেন ।...অবশ্ঠ, 

ভারতের জ্ঞান ও অক্ঞানতার সবিস্তার ইতিহাস লেখার স্থান ইহা নহে; 

তবে ইহাই বক্তব্য যে, যৌন-বিষয়ক জ্ঞানদানের প্রয়োজনীয় প্রাচীন- 

ভারতে যেরূপভাবে অনুভূত হইয়াছিল, নবীনভারতেও সেইরূপ হইতেছে__ 
বরং আরো নিবিড়ভাবে । | 

এ খিষন্ে জ্ঞান-বিস্তারের বিপক্ষে লোকের আন্তরিক গৌড়ামি বতটা 

না আছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী আছে অত্যধিক ভণ্ডামি । এ দেশের 

পরাধীনত্তপ্ণ মূলে_ ধর্মে, কর্মে ও জ্ঞানে দারুণ অজ্ঞতা, বিরাট্ কপটতা ও 

নীতিবাগীশতার বহ্বাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই দ্বেখিতে পাওয়া যায় না। 
যথেষ্ট যৌনজ্ঞানের অভাবে কত শত দম্পতি যে আজ চিরদুঃখ-বেদনার 

সহিত মিতালি পাতাইরাছেন, কত সংসার ষে পুড়িয়া ছারখার হইতেছে-_ 

তাহার ইয়ত্তা নাই। রাষ্ট্রে ও সমাজে সংস্কারসাধনার্থ কত নেতাই আজ 

সপ পপ সি আপ সপ পপ 



নরনারীর যৌনবোধ ৭ ৭ 
শা স্পিপস্স্সপপিসিীস 

উদ্যোগী, চিন্তাকুল ! কিন্ধু আমাদের মনে হয় সর্বাপেক্ষ। স্মস্তাপ্রধান অথচ 

সমাধানসাধ্য, অজ্ঞাত অথচ অর্চনীর, পরিচিত অথচ অনাদৃত-_এই 

রহস্তকুহেলি-ঘেরা দ্াম্পত্য-জীবনের জ্ঞানদ্বার-উদঘাটন করিয়া দেওয়া 

রবশ্রেণীর লোকহিতৈষীরই প্রাথমিক কর্তব্য । এই সঙ্গীন গ্রশ্নকে 

এড়াইরা চনিলে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মুক্তি কোনকালেই স্থল *ও সম্পূর্ণ 

হইবে ন11... 

এই দৃটপ্রতীতি লইয়াই, কিঞ্চিদিধিক দশ বংসর কাল পূর্বে প্রবল 

জনমতের সন্মুখে__সার্বজনীন্ জাডা ও ওদাসীন্তের মধ্যে-_একটা। প্রচ্ছন্ন 
কীতহল ও পরিহাঁস-সমাঁবীর্ণ সম্কীর্ণ পথ বাহিয়, অনাগত, অনিশ্চিত 

ভবিষ্যতের উদ্দেগ্তে প্রণাম জানাইয়া, আমি এই নৃতন কম ক্ষেত্র-অভিমুখে 

, যাত্রা করি। শুধু 'প্রাচা ও পাশ্চাত্য, নৃতন ও পুরাতন যৌনজ্ঞানের সর্ব 
শাখার অসংখ্য পৃস্তক-প্রতিবেদনাদি অধ্যরন করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারি 

নাই, স্বজনবান্ধব, প্রতিবেশী ও অল্পপরিচিত ব্যক্কিগণের যৌন-জীবনের 

বিশিষ্ট রীতিনীতিগুলির সহিত পরিচিত্ত হইবার বিধিমত চেষ্টা করিয়া 

আসিতেছি, এবং তদ্বিষয়ে কতকাংশে কৃতকার্য ও হুইয়াছি। শুধু তাহাই 

নহে, কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী মারফং দেশের বিতিন্ন স্থানের ও সমাজের 

নান! গ্তরের নরনাবীর যৌন-প্রগতি সম্বন্ধে সুব্যবস্থিত অনুসন্ধান-কার্ষেও 

গত পাঁচ বংসরাধিক কাল ব্যাপৃত রহিয়াছি। এ সকল কার্ষে থে 

পরিমাণ সমর, শক্তি ও অর্থ ন্যয়িত হয়, তাহার প্রতার্পণ পাই শুধু 
এই উপলব্ধির আত্মপ্রসাদে বে, এতদ্বারা লোকহিতের কথঞ্চি 

সহায়তা করা হইতেছে । এ দেশে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক তথ্যের 

মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়৷ গ্রাসাচ্ছাদন-নির্বাহ্ হয় না, তাহা সকলেই 
জানেন। 

তছুপরি, যৌন-বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখা ও তাহার মাল-মশল্লা সংগ্রহ করার 



৮. প্রীরপ্ডে 
সপন স্পশ ৭ শী শশী 

পিলার পা পা আচ আস পপ শিপ আরা পিস শাসপাটা শা শশী িশাশী সা চে 

বাবা অন্তদেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত অধিক__-এক- 

প্রকার ছুর্লভ্ব্য বলিলেও চলে। একটা নূতন ও আবশ্তকীর জ্ঞানের 

গুহাস্তরে আলোকপাত করিবার শুভ উদ্ভমে উৎসাহিত, করিবার 

উদ্বারতা আমাদের দেশে খুব কম লোকেরই আছে। 'এদেশের 

পুরমহিলাদের নিকট হইতে তাহাদের ব্যক্রিগত যৌন-জীবন সম্বন্ধে 

সমাচার-সংগ্রহের প্রত্যাশা করা কত বড় দুঃসাহসিকতা, তাহা প্রকাশ না 

করিলেও চলিবে । এতঘ্যতীত কতিপয় পরছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, 

সাহিত্যিক-যশঃলিগ্ণ, ছুবুত্ত কোন যুক্তি না দেখাইয়াই এই» জাতীয় 

সাহিত্যের প্রতি গালিবরষণ করে। সর্বোপরি, পুলিসের অবথা অনুগ্রহ-ৃষ্টি 

এ রাজরোষের সম্ভবনীরতা তে। আছেই। সুতরাং আমার কম ক্ষেত্র 

কুম্থমান্তীর্ণ ও আদে৷ লোভনীয় নহে। তথাপি, দারিদ্র্য, ভগ্ন্বাস্থ্য, নানা 

বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর 

হওয়ার উৎসাহ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় আমার হ্রাস পায় নাই 1... 

প্রাচীন ভারতবর্ষ কামকলা সম্বন্ধে বতখানি কৃষ্টি বিশ্বসমাজে দান 

করিয়াছে, কোনো যুগে কোনো দেশ ততটা জ্ঞান বিতরণ ক্লরা দুরে 

থাক্-_নিজেই অনুশীলন ও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। 

অবশ্ত মধ্যযুগের প্রথম পাদে আরব ও পারস্ত এবং শেষ পাদে"ফরাঁণী দেশ 

কামতত্বের আদর্শগত ও বস্তুগত অন্ুণীলন যথেষ্ট করিয়াছিল এবং 

বিশ্বযৌন-দাহিত্যেও তাহারা নূতন কিছু তথ্য দান করিয়াছে । কিন্ত 

বিশ্ব-সভ্যতারু আদি যুগেই বলুন ব! মধ্যযুগেই বলুন, বিশারদগণের দৃষ্টি 

শুধু কলার উপরই নিবদ্ধ ছিল, বিজ্ঞানের উপর পড়ে নাই। তাহারা 

কামের বাহা লক্ষণগুলি ও বিভিন্ন অবস্থায় প্রেমিক-প্রেমিকার আচরণগুলি 

যত ভাঁলে! করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অন্তরের উপর্সগুলিকে ততটা? 

ুঙ্্টি লইয়া অধ্যয়ন করেন নাই। কারণ, অভিপ্রায় ও মূলগত প্রেরণ 
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দেখিয়াছিলেন ; দেহের প্রতি সুবিচার করিতে গিয়া, মানস-অজস্তার সর্ব 

কন্দরের পরিচয় লইতে তাহারা একপ্রকার তুলিয়া গরয়াছিলেন ।... 

প্রাচীন পণ্ডিতদের জ্ঞান ছিল অনেকটা ৪5061)0৮10 3 1)11551৮], এবং 

এখনকার বিশারদগণের জান £1)21)60 ও 198৮010102168]. 

উনবিংশ ও বিংশ শতকে যৌনজ্ঞানের চিরঅবজ্ঞাত অস্তরালটির 'প্রতি 

বিচক্ষণগণের দৃষ্টি পড়িল ও তাহার ক্ষেত্র প্রশস্ত হইল। তাহাদের 

সন্ধানী *আলোক-রশ্মি বহুরূপী প্রেমের তমসাচ্ছন্ন অতল অন্তরে গিয়া 

অবগাহন করিল। মনোবিজ্ঞানের ডুবারী সেই গহ্বর হইতে অপরূপ 

দক্ষতায় মূল্যবান মণিঘুক্তাহীরক প্রবাঁলের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া উপরে 

,উঠাইতে লাগিল। পুরাঁতনের স্থৃতিপূজার সহিত নৃতনের সমারোহময় 

অভিনন্দন চলিল ।.""বক্ষ্যমান গ্রন্থও সেই সগ্োভিনন্দিত নবজ্ঞানালোকের 

একটা ক্ষীণতম ময়ুখরেখা ! 

গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া, অল্পশিক্ষিত পাঠকপাঁঠিকার কৌতুছল- 

নিবৃত্তি *বা হীনপ্রবৃত্তিকে শাণিত করিবার গ্রলোভন দূরে রাখিয়া, 

আমাদের পুস্তকে একটা মৌলিক, অনান্বা'দিতপূর্ব স্বাস্থ্যকর জ্ঞান-রস 
পরিবেষর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। একদিকে ভারতের 

প্রাচীন গ্রস্থকতৃগণ, আরব্য-পারস্তের কামকলা-কুশলীগণ ও ফ্রয়েড্ হইতে 

ফ্রিজ, ভিটেল্স-_এলিস্ হইতে ম্যাল্চাউ পর্যন্ত আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকগণের গ্রন্থ হইতে পুস্তকের উপাদান বেরূপ সস্তর্থণে সংগ্রহ 

করিয়াছি, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও বহুদর্শনের ফলাফলও 

যুক্তিসহকারে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এস্থলে একটি কথা 

পাঠকধিগকে ন্মরণ করাইগ্া দিতে চাহি যে, স্ত্রী-পুরুষের যৌন-শ্বভাঁব 

ও আপেক্ষিক বৈষম্য সর্বদেশে ও সর্বকালে মুলত প্রায় একইরূপ স্থানীয় 



টি প্রারস্তে 
পপি পিপলস আদা শ্বাস পি? 

আবহাওয়া ও আমাজিক রীতিনীতির প্রভাবে উহাতে অবশ্তঠ যংসামান্ত 

ইতরবিশেষ হইতে দেখা বায়। 
নারীদিগের যৌন-জীবন সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য-সংগ্রহ ইতঃপুর্বে আমার 

স্ত্রী ও তাহার দুরসম্পর্কীযা এক ভগ্গিনী করিতেন কিন্তু ইহাদের 
অবসর ছ্বিল অত্যন্ত অন্ন ও কার্ষক্ষেত্রের পরিসর ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। 

ইহাদের সাহচর্য যখন আমার নিকট অপর্যাপ্ত বলিয়া নিরাশ 

হইতেছিলাম, সেই সময় শ্রীমতী আরাধন| দ্বেবী অযাচিতভাবে এই 

সংগ্রহের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করিরা দিবার ভার লইলেন। শুধু ভার 

লওয়া নহে, সাধ্যমতো নারীর্িগের যৌনজ্ঞানলাভের আকাজ্জা সুষ্ঠ 

নীতিসম্মত প্রণালীতে মিটাইর! দেওরা তাহার জীবনের সুমহান এত 

বলির! গ্রহণ করিলেন । এই শিক্ষিতা গুণবতী মহিলার ব্যক্তিগত 

জীবনের ইতিহাস উন্দক্ত করা আমার অধিকার-বহির্ভীত ; কিন্তু বলিতে 

বাধ। নাই যে, বাংলা ও বাংলার বাহিরে উদ্বারচরিত্র স্বামী-সমভিব্যাহারে 

পরিভ্রমণ করিয়া ও তত্তংস্থলের নারীসমাজে অন্তর্গ-রূপে মিশিবার 

স্থযোগ পাইয়া, তিনি এ বিষয়ে বিশ্ময়কর বহুদশিতা লাভ করিয়াছেন । 

পুস্তকের খুব সামান্য অংশহ'তিনি লিখির দিয়াছেন, তথাপি প্রণয়নকালে 

ও তাহার পরে তিনি বে সকল নৃতন তথ্য সংগ্রহ করিয়] দিয়া, আমার 

পরিশ্রমের লাঘব করিয়াছেন, এবং থে অসন্দিগ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের বলে বলীয়সী 

হুইয়।| আমার এই অপ্রিয় তপন্তার সহিত একাত্ম হইয়াছেন, তাহাতে 

অন্তত কৃতজ্ঞতার খাতিরেও আমার পার্থখে তাহার নাম অস্কিত রাখা 

অপরিহার্য বলিয়া বিবেচন। করি। 

পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। উহা যথাসাধ্য 
গন্তীর, প্রাঞ্জল ও ভাবগ্যোতক করিবার চেষ্টা করিয়াছি; অথচ শবাড়ম্বরে 
অর্থকে জাল করিবার কষ্টকল্পিত প্রয়াস কোথাও বোধহয় করি নাই। 
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সপে শশাশিপপশশি শি ও শা ৮ শি শীট শা িি্পিপাশশীট শপ শািিনাস্পাি শা পা ্পপ্পেস্প পি পাপী শশা শা পাশা শিশীিসীপস্াশাক শী শি ১৮ 

বানান-বিষয়ে আমি আমেরিকার ইংরাজী শব্দমালা লিখনের স্ুুসংস্কৃত 

পদ্ধতির উপর শ্রদ্ধাণীল এবং বাংলা ভাষাও এ&ঁ রীতি-প্রচলনের 

আবশ্ব্জ$তা বহুকাল ধরিয়া অনুভব করিয়া আসিতেছি। সেইজন্য অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় এম-এ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বানান সম্বন্ধীয় 

যতবাদ 'আমি বহুলাংশে মানিয়া চলি। শ্রীযুত অখিলচন্ত্র ভারতীভূষণ 
ও বসস্তকুমার চট্োপাধ্যায় এম.এ মহাঁশর়দয়ও ইহার পক্ষপাতী । 

বর্শেরকোন কোন বর্ণের উপর রেফ গাকিলেই যে উহার দ্বিত্ 

হইবে,*এইরূপ নিগ্নম প্রাচীন বৈয়াকরণিক্গণের মন্তিফসন্ভূুত নহে। 
শব্দের যতখানি উচ্চারণ ততখানি লঈন্লাই বানান (1)1101960 ), ধ্বনির 

যুর্ত প্রতিষ্ছাৰ হইবে শব্মালা | ভীঁষাস্থষ্টিরি মৌলিক নীত্তি ছিল 

তাই, এখনো তাহাই অব]াহত রাখা উচিত। পক্ষান্তরে শষ্ষের 

মধ্যে বাঙ্গালীর একান্নভুক্ত পরিবারের দুই-একটি নিষ্ষম1 শবীকের 

মতো কোনে! অনুচ্চারিত বর্ণের প্রয়োজন নাই,_আমি এই মতের 

পৃষ্ঠপোষক । সুতরাং সর্ব গর কর্ম বর্ম, কার্য, অর্ধ, উর্ধ,+ 
বতানও মর্যাদা...ইত্যা্ির সন্মুণীন হইলে কেহ যেন গ্রন্থকারদ্য়ের 
বানান-জ্ঞানের মূর্খতার অজুহাতে উচ্চহান্ত না করেন। সাধ্যমতো অলস 

বিসর্গগুলিকেও নিশ্চিঙ্ন করিয়াছি; সুতরাং প্রধানত", 'প্রথমত?, 
মুলত", পুনঃপুন” প্রভৃতি শব্দ প্রথম প্রথম পাঠকের চক্ষে একটু বিসদৃশ 

ঠেকা 'অসন্তব নহে। তবে প্রতীয়মান কারণেই আমাকে দুই-একটি 
শবেন চিরব্যবহৃত বানান্ অব্যাহত রাখিতে হইতেছে ।  * 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পুস্তকখানিতে আমর! গড় পড় তা বাঙ্গালী 

স্ত্ী-পুরুষের যৌনবোধ, যৌনক্ষুধা ও যৌনজীবনের কতকগুলি স্কুল, 
সাধারণ তথ্য লিগপিবদ্ধ'করিয়াছি। যা, লিখিয়াছি, তাহার সবটুকুই 
প্রত্যেক পাঠকপাঠিকার যৌন-জীবনের সহিত হুবহু মিলিয়া৷ বাইবে, 



১২ প্রারস্তে 
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এমন কোন কথা নাই । তবে অল্পবিস্তর যে মিলিবে, তৎসগ্বন্ধে আমর! 

স্থিরনিশ্চিত। পরীক্ষামূলক মনন্তত্বের যে দুই একটি কথার মাঝে মাঝে 

উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সহিত প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই, আশা করি, 

একমত হইবেন । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সাধারণ পাঠকপাঠিকাগণ 

পুস্তকথানিতে এমন কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান পাইবেন-_যেগুলির 
দ্বারা তাহাদের অবশিষ্ট যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, 

নৃতনতর স্ুুখশাস্তির দ্বার উন্মুক্ত হইবে ।:.. 

শয্যায় শুইর! নিদ্রীকর্ষণার্থ বইখানি লঘু উপন্তাসের মতো পাঠ 
করিয়! গেলে, পুস্তকের প্রতি যেমন- গ্রন্থকারদ্বয়ের প্রতি তেমনি অবিচার 

করা হইবে। স্থির-মন্তিষ্ষে একটু নিষ্ঠা ও মনোযোগের সহিত 
পাঠকপাঠিকাগণ বদি ইহা! একাধিক বার পাঠের অবসর করির1 লন্, 

এবং পরে তাহাদের অভিমত আমাদিগকে জানাইয়! দেন, তাহাহইলে 

আমরা পরম অন্ুগৃহীত হইব । ইতি-_ 

১০২।১, বেলেঘাটা মেন্ রোড, ) ৮ 

কলিকাতা । 



দ্বিতীয় সংস্করঢণর প্রাক্কীল-_ 

প্রায় বংসরাধিক কাল পুর্বে “নরনারীর যৌনবোধের” প্রথম সংস্করণ 
ফুরাইয়। শিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী রোগশয্যায় শারিত থাকার 

জন্য দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য আমি যথাসময়ে প্রস্তত হইতে পারি নাই ।* 

প্রথম সংস্করণে সংযোজিত “আমার অশ্লীলতার বিচার* শীর্ষক 

পরিশিষ্টটি এবার পরিত্যক্ত হইল। তাহা ছাড়া, বিষরবস্তরর কিছু-কম 

প্রায় অর্ধাধশই বঞ্জিত ও অবশিষ্টাংশ সুমাপ্রিত কর। হইয়াছে । তছুপরি, 

* সওয়া-শতাধিক পুষ্ঠার নৃতন পাঠ্যবস্ত ও করেকটি রেখাচিত্র এবার নূন 
সংশ্লিষ্ট হইল। গ্রথম সংস্করণের পুথি অত্যন্ত দ্রুত লিখিত হইরাঁছিল 

বলিয়া ছুই একন্থলে অযুক্তিকর ভুল থাকিন্ব। গিরাছিল ; সেগুলি বথাসাধ্য 

পরিশুদ্ধ হইয়াছে । এত দ্বার! পুস্তকের আশানুরূপ ও সাধ্যমতে। উন্নতি- 

সাধন করা হইল বলিয়া আমার ধারণা । 

কয়েকজন অধাপক বন্ধু আমাকে ক্রমাগত অনুরোধ করিয়া 

আসিতেছিলেন--পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে আমার বিভিন্ন তথ্যগুলির 

পরিপোধষণার্থ বিদেশী গ্রন্থকারদিগের মতবাদ গুলি উদ্ধত করিম! দিতে ও 

পাদটাকায় তাহাদের গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে । এ সংস্করণে তাহাদের 
সে অনুরোধ বহুলাংশে রক্ষিত হইতেছে । যে-সকল তথ্য আমরা স্বাধীন 

অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে বাহির করিয়াঁছিলাম, তাহার কোন কোনটির 
উপর বিদেশী গুরুদিগের সমর্থনসুলক //লবেল্্, আটিয়া দিবার জন্য 
অনাবশ্তকভাবে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । কোন 
কোন বিষ আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষের যৌন-স্বভাবের একমাত্র বিশেষত্ব; 

নট 



১৪ ? দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাক্কালে 
শত পাস্পচ শপ শাসিত পা শাপলা শশা পট পপ স্পা আপার পাই পর পর পপ পপ ৯১০৯ পা 

সুতরাং তাহার পরিপোবণের জন্ত অন্যদেশের প্রামাণিক গ্রন্থনিচন় 

হাঁতডাইতে যাওয়া সমরের অপচয় মাত্র বলিয়া মনে করি। 

প্রথমবারে পাঠকপাঠিকাদ্দিগের যৌনজীবন-কাহিনীর €মাটামুটি 

তথ্যগুণি জানাইয়া আমাকে সাহাধ্য করিবার জন্য যে আবেদন প্রচার 

করিয়াছিলাম, তাহার ফলে প্রায় দেড়শতাধিক স্ত্রী-পুরুষ আমার নিকট 

হুইতে মুদ্রিত প্রশ্রপত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং কিছু কম একশত 

পুরুষ ও মাত্র পাঁচজন স্ত্রীলোক তীহাদের উত্তর লিখিয়া আমার বা শ্রীমতী 

আরাধনার নিকট পাঠাইঘ়া দিরাছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন 

স্তরের ও বিভিন্ন বয়সের অন্তত চারিশত কেসের প্রতিবেদন না পাইলে, 

আমাদের আশান্ুৰপ ভথ্ানিরূপণ সন্তন হর না। পাশ্চাতা দেশে শুধু শিক্ষিত 
নহে, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণও বিজ্ঞানের গবেষক্িগের * 

হস্তে তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল নিঃসক্কোচে তুলিরা দের । 

. জার্মানী, আমেরিকা, ইংলগু, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি স্থসভ্যদেশে পণ্ডিতদিগের 

সাহাব্যকল্পে শত সহম্র আবালবুদ্ধবনিত। তাহাদের যৌন-জীবনের সমুদ্র 

রহন্ত বিবৃত করিয়া যে-সকল পত্র প্রতিব্দেনার্দি প্রেরণ করেন, তাহার 

উপর ভিত্তি করিয়াই 10108011807 & 13027) এর “009270 

11515098”) 70000003- 70515এর “০00৪ 1 019 

০-1119 01 2200 7০01770)” প্রভৃতির স্তায় জ্ঞানাঢ্য গ্রন্থনিচয় রচিত 

হয়।... 

পূর্বের 'ন্যার এবারো পাঠকপাঠিকার্দিগের নিকট আমার করযোড়ে 
নিবেদন যে, আমাদের আঁশ! ফলবতী ও ভাবী অবদান সর্বাঙ্গন্ন্দর করিতে 
তাহারা যেন তাহাদের সহ্য় সহযোগিতা ও অকপট সাহায্য হইতে 

আমাদিগকে বঞ্চিত না করেন। যথাসাধ্য উত্তর লিবিয়া পাঠাইবার 

আশ্বাস দিলে, প্রত্যেককেই আমি প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া দিতে পারি। ফে 



নরনারীর যৌনবোধ * ১৫ 
টিভি শপে ও শপ পক আপোস | পাশ শা াসাসএপপাপপ পপপা পাপী পাস্পা আপ ০০০ শা পপ স্পিন আপ সপিসপিা শপ শী সি মস সে ০ নি 

সকল উত্তর আমার নিকট আসিয়াছে বা গদি আসিবার 

সম্ভাবনা আছে, তাহা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও প্রয়োজনমত 

সামান্য ক্লোন অংশবিশেষ উদ্ধত করিয়া আমার আগামী গ্রন্থকে পরিপুষ্ট 

করিব বলিয়া ভরসা ব|খি| বলা নিশ্রয়োজন, কোনো অবস্থায়ই এ 

অমূল্য বিশ্বাসের অপহ্নব হইবে না,_কোঁন ক্ষেত্রেই লেখক-লেখিকার 

নাম-ধাম প্রকাশ করা হইবে না... 

পরিশেষে লক্ষী প্রবাসী অগ্রপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুত নির্মপচন্্র দে মহাশয়ের 

প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার উল্লেখ কর! একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। 

এ সংস্করণেব অপ্বিকাংশ সংস্কার তাহারই অনুপ্রেরণায় সাধিত। তাহা। 

ছাড়া নির্ঘণ্টের কাঠামে।টি বহু পরিশ্রমে শিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। 

“আরো করেকজন চিকিৎসক ও অধ্যাপক বন্ধুর নিকট আমি 

এ বিষয়ে ধণী রহিলাম। পীড়িত চক্ষু লইয়া প্র্ষ, দেখায় এ সংস্করণে 

কয়েকটি ছাপার তুল থাকিয়া গিয়াছে; পাঠকগণ, আশ! করি, 

মার্জন] করিয়া লইবেন। পুস্তকের উন্নতিকল্পে প্রত্যেকের শুভ ইঙ্গিতই ৰ 

জামার দিকট সবসময়েই বরণীয়্ । ইতি-_ 

« ক্লিকাত|। রর 

মহালয়া, ১৩৪১ সাল। হু 
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দৌোহে কি ছুহু অনুরাগ । 

দু প্রেম দু হদে জাগ ॥ 

দু দৌহা করু পরিহার । 

দু আলিঙ্গই কতবার ॥ 

দু বিশ্বাধরে ছুহু দংশ। 

দুহু গুণ দুই পরশংস। 

ছুহু হেরি দোহার বয়াঁন। 

দুভ জন সজল নয়ান ॥ 

দুছু কহ মধুরিম ভাষ। 

নিরখয়ে যছুনাঁথ দাস ॥ 
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»সপরার-. 

প্রথম প্রপাঠ 

উপন্রুমণিকা। 

সারা সভ্যজগৎ জুড়িয়া নারী-জাগরণের ঢেউ উঠিয়াছে। গৃহের 
মধ্যে ও উহার অব্যবহিত বাহিরে যে সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে এতকাল 

বিং ধরিয়া রমণীর কর্মক্ষেত্র নিরদিষ ছিল, তাহা! 

বীর বিংশ শতাব্দীর নব প্রেরণার কঠিন সংঘাতে বিস্তীর্ণ 

হইয়া গিয়াছে; নারী দিগ্িগন্তের অফুরন্ত আলো- 
নারী * সমীরণের বন্দনা! করিতে উংফুল্লনেত্রে পুরুষের পার্শ্বে 

'আসিয়! দ্রীড়াইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সে আজ রাষ্ট্রে, সমাজে, 
উপাজ'ন-ক্ষেত্রে, সভ্যতাব্দানের সর্ব স্তরে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে 

চাহিতেছে, তাহার সমান সুযোগ ও অধিকার দাবী করিতেছে ১ কোন 

কোন স্থলে পুরুষের সবপ্রকার শাসনের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহের রক্তনিশান 

উডটীন করিতেছে ।, বিদ্রোহী স্ত্রীরাজ্যের এ'দল নেতা দর্বতোভাবে 

প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, পুরুষ অপেক্ষা তাহারা কোন অংশে 

নিরুষ্ট নহেন, তাহারাও পুরুষের মত একই রক্তমাংসে গড়া : কয়েক 
২ 



১৮ উপক্রমণিক! 

বৎসরের সাধন1 ও অধ্যবসায়ের ফলে তাহারাও শক্তিতে, বুদ্ধিতে, গুণে ও 

জ্ঞানে পুরুষের অনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন । 

কিন্তু ইহা অনুমানের কথা, প্রত্যক্ষ সত্যোপলব্ধির ফল নহে। পুরুষ ও 
নারীর মধ্যে দেহগত, মনোগত ও চরিত্রগত পার্থক্য দিয়াই গ্রকৃতি 

প্রকৃতির তাহাদিগকে তৈয়ারী করিয়াছেন, এবং এই পার্থক্য 
উর যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া! চলাই তাহার একাত্ত উদ্দেশ্ত। 

মনুষ্যস্থষ্টির আদিম উষায়,__বাইবেল-বরণিত আদি 
নারী আদি পুরুষের পঞ্জরাস্থি হইতে উদ্ভূত হওয়ার কথা নিছক্ গল্প হইলেও, 

পারম্পরিক পার্থক্যের ভেদরেখা লইয়াই তাহার! জন্ম-জন্মাস্তরের অনস্ত 

রাজপথে পদ্ববিক্ষেপ করিয়াছিল, একথা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 

উভয়ের মধ্যে জননেক্জিরগত পার্থক্য ত ছিলই, দেহগত ও মনোগত অন্তান্টয 

বৈষম্যও ছিল। 'অবগ্ত আদ্িমকালে এই ভেদ-লক্ষণ যতটুকু ছিল, সভ্যতার 

সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তাহ! আরও সুস্পষ্ট ও 
ব্যাপক হইয়া! পড়িয়াছে। 

এ কথ] সত্য যে, প্রয়োজনীয়তার খাতিরে স্ত্রী-পুরুষের দেহ-মন ক্রমশ 

স্বন্ব কর্মজগতের অধ্রিকতর উপযোগী করিয়া গঠিত ,হইয়াছে। 
বংশানুক্রমিক ও প্রতিহাগত অভ্যাস প্রত্যেক জাতিরই দ্বিতীয়প্রক্কতি- 

গঠনের পথে কিছুদুর পর্যস্ত অগ্রদূত হইয়াছে বটে? কিন্তু সেই 
অস্ফুট জ্ঞান ও চিত্তবৃত্তির তন্দরাচ্ছন্ন তমসাময়ী উযায়, খন গায়ের জোরে 

বা! বুদ্ধির কৌশলে কেহ কাহাকেও পদদলিত করিবার স্পর্ধা রাখিত না, 
সত্রী-পুরুষ যখন সমান স্থযোগ, সুবিধা ও অধিকারের স্সিগ বিচ্ছায়ে হাত- 

ধরাধরি করিয়া জীবন-যাত্রীর পথে চলিবার আত্মপ্রচোদনা! লাভ 

করিয়াছিল, তখন প্রকৃতিগত পার্থক্য নিবন্ধনই কি তাহাদের উভয়ের 

কর্মক্ষেত্রের পথ ধীরে ধীরে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া! যায় নাই? 



_নরনারীর যৌনবোধ ১৯ 
স্পা শীশীীপাশিটী - - শশী শি লীগ 

কে ছোট, কে বড় ০ প্রশ্ন লইয়া আপাতত যতখানি তুমুল তর্ক- 

বিচার-বাদ্র-বিসংবাদের তুফান উগিয়াছে, প্রাচীন যুগে তাহার ক্ষীণতম 
স্বস্য কর্মক্ষেত্রে বীচি-বিক্ষোভও কখনও দেখা বায় নাই। স্ব স্ব 

পতোরেইভেড সীমানার মধ্যে, অমর বিশেষে, প্রত্যেকেই প্রধান, 

প্রত্যেকেই প্রতুর ভূমিকা গ্রহণ করিবে__ইহাই 
প্রকৃতির অভিপ্রার। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই যুগে যুগে মানুষ 

চেষ্টা করির়াছে_-এখনও করিতেছে । এই ক্তিয়াশৃঙ্খলার উপর মানুষের 

কৃষ্টির রঙ্ হয়ত কিছু ফলানো আছে, কিন্তু প্রকৃতির কমশালা হইতেই 

ইহার পরিকল্পনা ও উদ্ভব। নৃতাত্বিক ও পুবাবৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগ 

করিয়া! অন্তত একটি সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন 

যে, নারী. যদি এতকাল পুরুষের দাসত্বই করিয়া আসিয়। থাকে, তাহা 

হইলে উহা অবশ্ঠন্তাবী হইয়াছে-নারী পুরুষকে ্বেচ্ছায় প্রতৃত্বের 

আসনে বসাইয়াছে বলিয়া । 

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক পার্থক্য স্ষ্টি করিবার মূলে রহিরাছে 

প্রকৃতির আর একটি মহান্ উদ্দেশ্ঠ,_ প্রজা সৃষ্টির উদ্দেশ্ত। এই পার্থক্য 

উভয়ের * আছে বলিয়াই নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণ আছে, 

কার ভালবাসা আছে। প্ররুতি তাই জীবকে দুইটি সহজ 

সংস্কারের বশীভূত করিয়া পুথিবীতে প্রেরণ 

করিয়াছেন; সংস্কার ছুইটির একটির নাম ক্ষুধা, 
অন্টির নাম যৌনাকর্ষণ। ক্ষুধার উপারদানদার! মানুষ ব্যক্তিগতভাবে 

আত্মরক্ষা করে, "যৌনাকর্ষণ দ্বারা লে জাতিগতভাবে বীচিবার চেষ্টা 

করে। যৌনাকর্ষণ ন' থাকিলে প্রজনন হত না, প্রজনন না হইলে 
জীব-সংসার সমূলে বিনাশ পাইত। প্রজননের দ্বারাই মানুষ নিজেকে 

অমর করিয়া রাখে। 

মুখ্য কারণ 



মানুষ জন্মিয়াই প্রথমে নিজেকে ভালবাসিতে শিখে । এই আত্ম- 

কাঁমের (1৪০91581510, ) চশ্মী পরিয়া সে দেখে যে, ছুনিয়ায় রূপ, রস, 

প্রথমে. গন্ধ, স্পর্শের পশরা যাহা কিছু আছে, তাহা] তাহারই 

আ্মপ্রেম তৃপ্তি-বিধানের জন্য । মাতার স্তননিঃস্থত অজস্র 

ক্ষীরধারা, পিতার ম্েহগদগদ্দ আদর-চুম্বন, ভ্রাতা- 
ভগিনীর আনন্দাবেগপুর্ণ প্রণর প্রদর্শন--যেন তাহারই আত্মতুষ্টির 
প্রকৃতিপ্রদ্বত্ত উপাদ্ধান মাত্র। জগৎ যে তাহাকে ভালবাসে, তাহা 

তাহার নিজের প্রতি নিজের ভালবাসার প্রতিধবনি মাত্র । স্বপ্রীতির 

বাহিরে কোন কিছুর সহিত আপন সত্বার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনের কল্পন' 
করাও তাহার পক্ষে যেন স্ুকঠিন। 

ক্রমশ বালক বা বালিকা নিজের বাহিরে বিরাট জীবরাজ্য-_-বিশাল 

জন-সমাজ হইতে নিজেকে স্বতগ্ব দেখিতে শিক্ষা করে। সে বথাকলে 

পরে সমজাতীয় উপলব্ধি করে যে, জগৎ তাহার জন্য নহে, সে 

জগতের জন্য ; ভাল না বাসিলে তাহার ভালবাস! 

ও বিজাতীয় পাওয়া যায় না, এই অক্ষয় রূপৈশ্র্য-_এই অতল 

প্রেম প্রেম-পারাবারেরর মধ্যে ডুব দিতে গেলে আপন 

সত্বাকে ক্ষুদ্র বিন্দুর মধো কেন্দ্রীভূত রাখিলে চলিবে না-_ উহাকে 
কেন্দ্রচ্যুত করিয্া বহিমূর্থী করিতে হইবে । এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
সে আপন সত্বার একটা প্রতিরূপ গঠন করিয়া লয় এবং এর প্রতিরূপের 

সঙ্গে যাহার সৌসাদৃশ্ঠ আছে, তাহাকে ভালবাসে । এই ভালবাস 
সাধারণত সমজাতীয় হইতে উদ্ভূত হইয়া, কালে বিষমজান্তীয়ে পরিণত হয়; 
অর্থাৎ প্রথমত কিশোর কিশোরকে-__কিশোরী কিশ্ধরীকে ভালবাসে ;পরে 
যৌবন-সমাগমে প্রেমভাজনের পাত্র-পরিবর্তন হয়। আত্মকাম, সমকাম, 
বিষমকাম_ইহাই হইল যৌনজীবনের প্রক্কৃতি-নির্ধারিত ক্রমিক বিবর্তন ! 



গজ 
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এই বিবর্তন কিরূপ করিয়া ও কেন সং রর হয়, তাহাঁর 
উত্তরও জীব্তাত্বিকি ও মনোবৈজ্ঞানিক দিয়াছেন বিশদ ও মনোজ্ঞভাবে | 

্রীপপুরুষের কিন্তু তাহার আলোচন] করা বা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 

আকর্ষণের মুল এই পুস্তকের অব্যবহিত উদ্দেশ্ঠ নহে । স্ত্রী ও পুরুষে 

কোন্ বিবয়ে কতখানি বিশেষত্বের অধিকারী, তাহা 

পুঙ্খানুপুঙ্ঘরূপে বিবৃত করাও আপাতত এস্থলে খুব প্রাসঙ্গিক হইবে 
বলিয়। মনে, হয় না । কেবলমাত্র উভয়ের যৌন-বোঁধ, যৌন-আবেগ ও 

যৌন-ক্ষুধার মধ্যে পার্থক্য কোথাষ, তাহাই মোটামুটিভাবে আলোচনা 

করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অবতারণা! । বিষয়টিকে ভাল করিয়া 
হৃদয়ম করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে দুইটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে সর্ব! 
স্বতিপথে জাগরূক রাখিতে হইবে । প্রথমত-স্ত্রী-পুরুষের মনোগত ও 

দেহগত গঠন-বিন্তাস ও পরিস্ফুরণের মধ্যে যখন পার্থক্য আছে, তখন তাহার 

যৌন-বোধ, বৌন-আবেগ ও যৌন-ক্ষুধার মধ্যেও অবশ্ পার্থক্য থাকিবে ) 
দ্বিতীর়ত__এই সকল পার্থক্য সত্বেও উভরের মধ্যে কতক কতক বিষয়ে 

সমরূপত! ও সামগ্রস্ত আছে। প্রকৃতিগত এই সামঞ্রম্ত ও বৈপরীত্য আছে 
বলিয়াহ স্ত্রী-পুরম্ম পরস্পরের প্রতি এরূপ ভাবে আকৃষ্ট হয়, এবং প্রকৃতির সেই 

পরম উদ্দেশ্ত-সাধনের নিমিত্ত পরস্পর বৌনস্খ-সম্তোগার্থ সম্মিলিত হয় । 

ওই সামঞ্রস্ত ও বৈপরীত্যের কারণসমূহ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, 

বিজ্ঞানবিৎ আর একটা সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। সে সত্যটি হইল 

এই যে, নর বা নারী ষোল আনা নরত্ব বা নারীত্ব লইয়াই পৃথিবীতে 
রা " জন্মগ্রহণ করে না; £ সাধারণ নরের 

নারীত্ব ও নারীর মধ্যে বেশ্বীর ভাগ পুরুষত্থ ও অল্লাংশ নারীত্বের ( ধরা 

যাউক, কমবেশী বারো-আনা-চারি-আন। পরিমাণে) 

মধ্যে পুকতষত্ব বীজ উপ্ত করিয়া পৃথিবীতে পাঠানু ; সাধারণণনারীর 

শপ্পীসীিপীস পিস পপ পপ রস ৯ জা 



এ পপ শি স্পা আগা সি সপ পেশী পাপপ্প পশশিশ্ীশীপীশ্ি শী 

হ্হ উপক্রমণিক। 

মধ্যে মাবার ঠিক ইহার বিপরীত ব্যবস্থা করিয়া দেন * | স্বাভাবিক 

পরিবেশ ও বংশ-প্রভাবের আওতায় উভয় জাতীয় বীজই বথাকালে 

যথানুরূপ অস্কুরিত হইয়া উঠে; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহারা পুষ্ট 

হয়। পুরুষের সুবৃহৎ পুরুষত্ব-সহকার ঘেরিয়া তাহার নারীত্বেব ক্গীণ 

লতা৷ হিল্লোলিত হইয়া! উঠে; আর নারীর বিশাল নারীত্ব-সরসীর বুকে 

গুটি কর পেলব পুরুষত্ব-পদ্ম শীর্ণ মুণাল-শীর্ষে হিন্দোলিত হইতে 

থাকে। প্রত্যেক নারী বা নরের মধ্যে যেন হরগৌরঃ সম্মিলনের 

একট! বিসদুশ প্রতীকৃ্ জাগির রহিয়াছে; সেইজন্য পুরুষের মধ্যে 

হরের” প্রতাপ বেণী, নারীর মধ্যে 'গৌরীর+ প্রতাপ বেশী । প্রাণীর 

মধ্যে দুই জাতীয় উপাদানের সম পরিমাণ সংমিশ্রণ হইলে, স্ত্রী ও পুরুষ 

ুইটি পৃথক জাতির স্থষ্টি হইত না, হইত-_না-নারী-না-নর' একটা 

কিম্তৃতকিমাকার জীবের, হিজিড়া বা নপুংসক জাতীয় একট] কিছুর 

আবির্ভাব। উহাদ্দিগকে পুরাপুরিভাবে উভলিঙ্গ (1707021))100166 ) 

বলা চলে। বুক্ষরাজ্যে ও নিয়স্রেণীর কীটজগতে উভলিঙ্গতার দৃষ্টাস্ত 

দুর্লভ নহে । 
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পুরুষ খুঁজে তাহার এক চতুর্থাংশ পুরুষত্ব নারীর মধ্যে, নারী খুজে 

তাহার এক চতুর্থাংশ নারীত্ব পুরুষের মধ্যে । এই ছুই ভগ্নাংশ মিলিয়! 

নর-নারীর পুর্ণ এক হয় বলিয়াই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি 

এত আকর্ষণ। নারীর ভিতর পুরুষ আপনাকে 

সম্পূর্ণভাবে খুজি পার, আবার পুরুষের ভিতর 

নারী পার আপনার পুর্ণসত্বাব সন্ধান। ঘযাঁহার যেটির অভাব, তাহার 
সেটি কাম্য । সুতরাং নারী পুরুষের সহিত একাজ হইয়া! তাহার 

অভাঁব মোচন করে। পুরুষও এইভাবে নারীর সহিত যুক্তাম্ম হইয়া 

তাহার বাঁসনা মিটায়। অন্য ভাবেও এই কথাটি প্রকাশ কর! চলে। 

নর ও নারীর পরম্পরের মধ্যে যৌনবোধ যখন জাগ্রত হর, তখন 

প্রত্যেকেই আপন ব্যক্তিত্বকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলে; উপনিষদ- 

পুরাণের সেই পুরাভন কণা-স ইমেবাজ্মানং দ্বেধাপয়েত১** 1” এই 

তথাকথিত অর্ধ সত্বার মধ্যেও থাকে ছর আনা 'ও দুই আনা পরিমাণে 

একাত্মতা 

পুরুষত্ব ও নারীত্বের মৌলিক তত্ব । স্থতরাৎ উভরে পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট 

হইয়া! বখন মিলিত হয়, তখন আটু আনা পুরুষত্ব ও আট আন! নারীত্বের 
সংযোগ চ্ছইল্সা, সত্যকার হরগৌরী সম্মিলন স্থসাধ্য করিয়া তুলে। 

এইভাবে নর-নারী, সমত্ব ও বিষমত্বের মধ্য দ্বিয়া, একে অন্তের নিকট 

প্রের ও প্রিয় হুইয়৷ উঠে। 

কাজে কাজে এই কথাটা! আমাদিপকে ভুলিতে বসিলে চলিবে না যে, 

'আমরা প্রত্যেকেই প্রকারান্তরে ছিলিঙ্গাত্বক (0196081)। নর ব। নারীর 
মধ্যে উভলিঙ্গতার উ্রা্ধানের শ্বভাবসঙ্গত পরিমাণের 

নর-নারী 
* তারতম্য ঘটিলে, নামা তাহার দেহ ও 

মনোবৃত্তি-গঠনের মধ্যে বৈচিত্র দেখিতে পাই। 

ঘিলিঙ্গাত্মক স্রীলোকের গৌঁফ, উঠিয়াছে, পুকষের গোঁফ বাড়ীর 

প্রত্যেকেই 



€ 

২৪ উপক্রমণিকা 
শপ স্পা? শপ পপ পপ পপ পিপিপি? ১ সস্তা টি সি সপ স্ মি সা 

বালাই নাই; রমণীর পুরুষজনোঁচিত পেশীবহুল দীর্ঘ দেহ, সাহস ও 
ব্রীড়াহীন ব্যবহার, পুরুষলোকের নারীস্থলভ সঙ্কোচনম ভাব, কোমল 

কণ্ঠস্বর ও চালচলন,_-এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা! মাঝে মাঝে দেিতে পাই। 
তাহার স্থল কারণ খুঁজিতে আমাদিগকে এখন আর বেশী কষ্টকল্পনা 
করিবার প্রয়োজন হইবে না, বৈজ্ঞানিকগণ হাতের নিকটেই একটা সতুত্তর 

প্রস্তত রাখিয়া দিয়াছেন | 

শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুরুষেরও যেমন, স্ত্রীলোকেরও তেমনি । 

তথাপি পরিপুষ্টি, বৃদ্ধি ও সংগঠনের মধ্যে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে । 

উভয়ের দৈহিক আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের যৌনযন্ত্রে মধ্যে একটা? 
সৌসামৃশ্ব সাধারণ সৌসাদৃত্ত ধরা পড়ে না বটে। কিন্তু পুরুষের 

মধ্যে স্ত্রীস্থলভ জননযস্ত্রা্দির এক একট। অপুষ্ট প্রতিরূপ 

রহিয়াছে ; আবার স্ত্রীলোকের মধ্যে উহার বিপরীত ব্যবস্থা। যেমন 

স্ীলোকের স্তনদ্ধয়ের একটা অন্দ্লট চিহ্ন পুরুষের দেহে আছে, তেমনি 
* পুরুষের শিশ্সের একটা ক্ষুত্রুতম প্রতিমুত্তি রমণীর জননযন্ত্রের উপরিভাগে 

সংলগ্ন রহিয়াছে__যাহার নাম ভগাস্থুর বা তগপুচ্ছিকা (0176078)। এই 
ভগপুচ্ছিক। পুরুষের লিঙ্গের স্যাঁয় যৌনক্ষুধার সময় কঠিনাকার প্রারণ করিয়া 
স্পন্দিত হয় এবং সঙ্গমকালে নিয়াভিমুখী হইয়! ক্রমাগত পুরুষাঙ্গ-গাত্র স্পর্শ 

করিতে থাকে । পুরুষের অগ্ডকোঁষেরও প্রতিচ্ছবি আমর! খু'জিয়। পাই 

স্ত্রীলোকের গর্ভকোবের (05298) মধ্যে । সময় সময় দেখা! যায়, কোন 

কোন রমণীর তগপুচ্ছিকা অত্যন্ত হষ্পুষ্ট (এমন কি কচিৎ কনিষ্টাঙ্কুলির 
মতোও বড় হয়), আবার কোন কোন "যুবকের পৌরুষাঁচহ্ু স্বভাবত 
নিতান্ত শীর্ণ ও হূর্বল। ইহার মুখ্য কারণ আর ব্যক্ত না করিলেও 
বোধহয় চলিবে । 

তরী ও পুরুষের মধ্যে দেহগত সৌসাদৃন্ত ও বিসদৃশভাব সম্বন্ধে 



নরনারীর যৌনবোধ ২৫ 
্পীাশীশি এ শীষ পা পাপী ৯ পপ পপ জা শপ শপিস্ল জীপ ও আপস আজ শি পি শপ শসা পপি পপ পসরা 

আমাদের অল্লবিস্তর জ্ঞান সকলেরই আছে। একের শুক্রকীট, অন্তের 

ডিদ্বাণু (০৮), একের গর্ভে অন্তের গর্ভোৎপাদন, জরাুমধ্যে ভ্রণের 
স্থজন ও যথাকালে জীবশিশুর প্রসব, চান্দমাসিক খাতুস্রাব ও তংসহ 

স্বভাব্ষ্ট সাময়িক বিক্ষোভ'প্রনৃতিদ্বারা উভয়ের মধ্যে কতখানি পার্থক্য, 

তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি * | 

এইবার উভয়ের মনোগত বিশেষত্ব সন্বন্ধে সাধারণভাবে দুইচাঁরি কথা 

বলিয়া, আমরা মুল বিষয়বস্তর গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিব। প্রথমতই 

্রীপুরুষের বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতবর্ধীয় প্রধান জাতি 
কয়টির প্রতি পুরুষে মস্তিক্ষের গড়পড়তা ওজন 

মস্তিফগত 
কিছু কমবেশী ১৩৩৫ গ্র্যাম্ ও স্ত্রীলোকের প্রায় 

পার্থক্য ১১৮০ গ্র্যাম। আমাদের সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক 

চেষ্টা ও জ্ঞানগত ক্রিয়াশীলতার অবিসম্বাদিত কেন্দ্র হইল পুরঃকপাল 
( ঘ০77%2] 1019০ )। এই পুরঃকপালের অন্তর্গত ধৃসরবস্ত স্ত্রীপুরুষের 
মস্তি হইতে সংগ্রহ করিয়!, পৃথক পৃথক ওজন করিয়া দেখা হইয়াছে। 
পুরুষের পুরঃকপালের ওজন ফড়াইয়াছে ৪২৭ গ্র্যাম্, স্ত্রীলোকের ৩৮০ 

গ্র্যাম্,_পার্থব্য বেশ স্ুম্পষ্ট। এমন কি, সভ্যদেশের মেয়েদেরও 

পুরঃকপালের ওজন গড়পড়তা ৩৮৪র বেশী হইতে দেখা হইতে দেখা 

যায় ন1। পুরুষানুক্রমিক চর্চার ফলেও এই পরিমাপকে বনী সমকক্ষ 

করা সম্ভবপর নছে। 

* 449 100থ ৪, 70080 ৪7৪ 01900গাস্ 3৪0 000 1090. 05 
10000877 9630091 0881900675--8৭ 1008, 18৮18 00 995, 85 (১০5 

00009159 800 10697--80 1006 111 0165 1০00810 2060081 60 2090 10 
(06 0018%1)986 10595001081] 20:00999১১--0755100 001175 10 114৭ এ) 

011৬, ঢা, 21, ৬ 



1১? রাজার 

২৬ উপক্রমণিক। 
শপ শপিশপপপ পপ স্পা পিট পি সত শী শপ পাপা শা পপী পস্পি পাপা 

আাীসীপশ প্সিশাপপপিশ আগ পশাপসপী পপ | আপি পে সপপাপপাসপ। ১৯ শা স্পশশীশি সপ 

নিছক জ্ঞানমার্গের দিক হইতে বিচার করিয়া ভিডিতা গেলে, 

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্থষ্টি-পরিকল্পনায়, সামগ্রন্ত-বিধানের ধীশক্তিতে, 

আবিষ্ষার ও উদ্ভাবনায় এবং সর্বোপরি বিচার- 
জ্ঞানগত ও রী রি 

চর এ র 

রর পটার রে টার রা ॥ ৩৫ ৫ মাতে । র দেশে সনাবধ 

বিশেষত্বাবলী 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার 

সুযোগ, স্থুবিধা ও অধিকার নারী এখনো ভাল করিয়1 পায় নাই ; কিন 

যেসকল দেশে নারী পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল পুরুষের সমান অধিকার 

পাইয়াছে, সেই সকল দেশের মনীষিগণ উভয়ের চিত্তবুত্তি নিক্তির ওজনে 

পরিমাপ করিয়া উপরিলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; সুতরাং 

অধিকার ব৷ স্ুবিধা-অনুবিধার অজুহাত দেখানে! বিড়ম্বন] মাত্র *। 

যাহাহউক, অন্যদিকে আবার কোন বিদ্ধা গ্রহণ বা! জ্ঞান বোধ করিবার 

এবং তাহা অপরের নিকট বোধগম্য করিবার শক্তি পুরুষের চেয়ে 

ক্ীলৌকের কম নহে । প্রফেসর ফোরেল্ বহু বৎসর যাবৎ স্ক্যুরি? 

ইউনিভার্সিটির সংস্পর্শে াকিয়া, যুবকযুবতীদ্িগের মেধা ও" বিস্যাবস্তার 

সহিত গভীরভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি 

পরীক্ষান্থলে লক্ষ্য করিরা দেখিম়্াছেন যে, একই শ্রেণীর সর্বোৎকুষ্ট ছুইটি 
লি পাশা শপ পপ শসা শী ০৮ শি পপ আপা শাসীপ পসপী শা স্পা শা ৮ পপ শাপপিসী শী শ টি শপ বাপ পক শা শা শপে শপ পপ স্পিশ সপ ০ পি 
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নরনারীর যৌনবোধ ২৭ 
০ সপ আস নদ -শশ সশাশিপি শা শশা সপ্ীীগশপশী পপ ত 

চারার মধ্যে ছাত্র 'অধিকতব ডি প্রদর্শন করে; আবার 

এরূপ সর্বনিকুষ্ট দুইজনের মধ্যে ছাত্রীটিই অধিকতর কৃতকার্ধতা লাভ 

করে ) (601)0 0908৮ 16611100106 10701) 0700৮091009] 800. 6009 

10050 56011)10 1001) 10101001000 0:30 00) 009 ০011:081)00011)% 

10170910 0:62001765” ), 

শিল্পকলা, সঙ্গীতচর্চ ও স্থকুমার বিদ্যা-শিক্ষায় যুগযুগান্তর ধরিয়া 

পুরুষের অনুরূপ স্থুবিধা ভোগ করিয়া! আনিলে৪ রমণী তাহাকে এখনও 

পরান্ত করিতে পারে নাই; বরং এতদ্বিষয়ক মৌলিকতায় তাহার 

পুরুষের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে! স্ত্রীলোকের মনোরাজ্যঘটিত 
পরীক্ষামূলক গবেষণার অধ্যাপক জ্যাস্ট্রো৷ লক্ষা করিরাছেন যে, 

তাহাপিগের অধিকতর অনুরাগ জাগিয়! রহে তাহাদের সক্কীর্ণ ও প্রত্যক্ষ 

পরিবেশের মধ্যে ; সম্পূর্ণ-করা ঘষামাজা৷ জিনিষ, সাজ-সঙ্জা' ও সৌন্দর্য- 
বৃদ্ধির কৌশল, ব্যষ্টি ও ইন্দিয়গ্রাহা বিষয়সমূহের প্রতি তাহাদের অধিকতর, 
আগ্রহ । কিন্তু পুরুষের স্বভাব ঠিক ইহার উন্ট1। দূরতর পরিবেশের মধো' 
আপনাঁকে বিলাইয়া দিতে তাহার আগ্রহ বেশী; যে জিনিষ নিষ্সিত 

হইতেছে, *এখনো। শেষ হয় নাই-_তাহার প্রতি, কার্ধকরী শিল্পবিজ্ঞানের 

প্রতি, সমষ্টির প্রতি ও অতীন্দ্রিয়গত বিষয়ের প্রতিই নরের কৌতুহল 
জাগে অনেক বেশী। 

নিজের বা আত্মীকস্বজনের কোন্ ছেলে-মেয়েটি কোন্ সালে--কি 
বারে__কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথবা পাড়ার কোন্ বধৃটির কত 
ভরির কি গহনা আছে- কোথায় তাহাদের বাপের বাড়ী, তাহা! একজন 

সাধারণবুদ্ধিসম্পী স্ত্রীলোক যথাষথ বলিয়! ঠিতে পারেন ; কিন্তু বৃহত্তর 

স্বার্থের জন্ত কোন্ মহিল! কোথায় কিরূপ সংগ্রাম করিতেছেন, শ্রীযুক্তা 

সরোজিনী নাইভু কলিকাতা! বিশ্ববিগ্তালয়ে কমলা লেক্চারে ন্রীর কোন 



২৮ উপক্রমণিক। 
পপ পপ সস খা আম, সপ সপ সপ ৯ 

বিশিষ্ট রূপের উপর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ডাঃ মুখুলক্ষী রেড্টী দেবদাসী প্রথা 

উচ্ছেদের জন্য কি করিরাছেন, অথবা মিসেন্ স্থববারায়ণ জেনিভায় '“লীগ্ 

অব নেসন্দে'র বিগত অধিবেশনে কি উদ্দেশ্তে যোগদান করিয়াছিলেন, 

তৎসম্বন্ধে ওয়াকিবহাল্ হইবার প্রয়োজনীয়তা বহু শিক্ষিতা মহিলাই 

অনুভব করেন ন1। 

বাহিরের কমক্ষেত্রে রমণীরা ধরাবাঁধা কাজ (:00017৩ দাও ) 

করিতে পুরুষলোকের স্যায় পটু; এমন কি, সাধারণ কেরাণীর কাজে 

তাহার পুরুষ অপেক্ষা শ্রমশীল ও সন্তোষদায়িনী। কিন্ত যে কার্ষে একটু 

বদ্ধিবৃত্তির পরিচালন করিতে হয়, যাহার সৌকর্ষসাধন নিজ বিচক্ষণতার 
উপর নির্ভর করে, তাহাতে স্ত্রীলোক পশ্চাৎপদ । কায়িক শ্রমোৎপন্ন 

কর্মসমূহে স্ত্রীলোক ষে পুরুষকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে পারে না, 
তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। 

, দুয়া, মায়া, দ্বেষ, প্রীতি প্রভৃতি হুদয়াবেগের ক্ষেত্রে রমণী পুরুষকে 

'যথার্থ পশ্চাতে রাখিয়া চলে । সংবিৎ, সংস্কার, ভাবোন্নাদ ও নুকোমল 
বৃত্তিসমূহে স্ত্রীলোক সমধিক সমৃদ্ধিশালিনী। অধিকতর আবেগ-প্রবণতার 
জন্য তাহারা অপেক্ষারুত ক্ষিপ্রতার সহিত দৈহিক ও মানসিক ন্অস্কুশাঘাতে 

সাড়া দেয়। পুলক ও বেদনার অনুভূতি রমণী পায় অতি সহজে; 
এবং বাপকভাবে উহাদের ছাপও তাহার চিত্তবৃত্তির উপর আধিপত্য করে 

বনুকাল'ধরিয়া । সর্ববিষয়েই তাহার স্ৃতিশক্তি অতিশয় প্রবল-_বিশেষ 
করিয়া স্বার্থসন্বন্ধীয় ঘটনা সম্বন্ধে । হর্ষ-ক্লেশের উপলব্ধি পুরুষ হয়ত পায় 

রমণী অপেক্ষা গভীরতরভাবে, তথাচ উহার স্থতি তাহারা মনে অপেক্ষাকৃত, 

অর্পদিন স্থায়ী হয়। 

, বাল্যকালে রমণীর মনে একবার ষে সংস্কার বদ্ধমূল হয়, পরবর্তী 

জীবনের ক্লোনরূপ শিক্ষা ও শাসনের বলে তাহাকে উৎপাটিত বরা 

পপ পা পপ পি পপ এ জা ক সী সপ সমীপে 
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সহজসাধ্য নহে। রমণীর ভাবপ্রবণতার গভীরতা অল্প রী অধ্যাত্মবাদ 

অপেক্ষা বস্ততান্ত্রিকতার প্রতি তাহার আশক্তি বেশী। সেইজন্য 

ইন্জিরগ্রাহ্ স্বর্গসুখের কল্পনা করা-_মানসপটে বস্তুগত পরজীবনের চিত্রাঙ্কন 

করা নারীর পক্ষে স্বাভাবিক । সেইজন্ত লোকাচার, দেশাচার, কৌলিক প্রথা, 

পৃজীপার্বণ ও ধর্মের বহিরঙ্গ-প্রকরণের প্রতি নারীর আসক্তি অত্যধিক ! 

হ্াভলক্ এলিস্ দেখাইয়াছেন যে, জগতে একশতর মধ্যে নিরনববইটি 
ধমমুলক আন্দোলন নরের নিকট হইতে প্রাথমিক প্রেরণা লাভ 

করিয়াছে বটে, কিন্ত প্রথনত নারীরাই গড্ডালিকা-স্োতের মত আসিয়। 

ধর্মপ্রতিষ্ঠাতাদিগের চরণোপান্তে আত্মনিবেঘন করিয়াছে । তথাকথিত 

ধমেরি প্রতি অসংবরণীয় মোহ-_নারী-গ্রকৃতির একটা উল্লেখযোগা 

বিশেষত্ব । ইহাও এস্কলে এক কথায় বলিয়। যাওয়া উচিত যে, নারীর 

কামজীবন ও ধর্মজীবনের মধ্যে একটা অঙ্গার্গি সম্বন্ধ রহিয়াছে; 

এক মার্গ হইতে অন্য মার্গে পদ্ববিক্ষেপ করিতে তাহাদের সময় লাগে 

পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম । 

ইচ্ছাঁশক্তিতেও রমণী পুরুষ অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে বিদ্ধমান। মানসিক 

বৃত্তির এই, বিভাগটিতে নারী স্বচ্ছন্দে পুরুষের উপর প্রতুত্ব করিতে 

পারে। তাই সচরাচর নারীর আকাঙ্ষা হয় দুর্মনীয়, তাহার মতবাদ হয় 
দুর্নমনীয়, তাহার সাধন! হয় হুনিবার। মানুষ তাহার কঠোর শান ও 

বলবত্তর আইনের বেড়াজাল দিয়া নারীর মননক্ষমতাকে খর্ব করিবার চেষ্টা 

করিয়াছে বটে ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। পাশবিক 
বলে পুরুষ যখনই নারীকে জয় করিতে গিয়াছে, তখনই সে নারীর অপুর্ব 

কৌশলের নিকট* মাথা নত করিয়া পরাজ্জর্র গ্লানি লইয়া ফিরিয়াছে। 
আত্মমর্যাদা রক্ষার উপায়-উদ্তাবনী-শক্তিতে, আপন ইচ্ছার শিরে 
সফলতার কনক-কিরীট শোভিত করিবার অনাড়ন্বর কুটবুদ্ধিতে, নারী 

শপ শাশাশীশীন্পী স্পা ১ পাপন 
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পুরুষের নিকট অজের। পুরুষমান্ুষ তাহার 'সামান্ত” ইচ্ছাঁশক্তিতে 

অধিক আবেগপ্রবণ, অস্থিরচিন্ত ও উগ্র; নিজের উদ্দেশ্তসাধনের পথে 

সে সৎ ও অসতের বিচারবুদ্ধি প্রায়ই হারাইয়া ফেলে, কাজেই সিদ্ধির 

মণি-মযুখ হইতে কখনো কখনো সে দুরে অরিয়া যায়। নারী সহজাত- 

দিব্যদৃষ্টি (17691900), আত্মাববোধ ও স্থিরবুদ্ধিদ্বার৷ প্রায় ক্ষেত্রেই 

ভাঁলমন্দ চিনিবার একট! স্থন্দর ক্ষমতা লাভ করে বলিয়া, সর্বপ্রযত্তে 

ভালকে কাজে লাগাইয়া ও মন্দকে এডাইয়া চলিয়া, সে আপন সাধনপন্থা 

অপেক্ষাকৃত স্ঈগম ও সনূল করির! লইতে পারে । 

পুরুষ হইতে তাহারা যে দেহমনে তুর্বল, এ ধারণ! প্রত্যেক রমণীরই 

আছে,__এমন কি, আপুনিক সভ্যতালোকপ্রাপ্তা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীবং 
স্বাধীন! পুরুষ-বিদ্রোহিণী মহিলাদেরও। তাহ! সত্বেও স্থষ্টিরাজ্যে তাহাদের 

প্রয়োজনারতার পরিসর ও পুরুষ অপেক্ষা কোন্ কোন্ বিষরে তাহার! 

অধিকতর পারদর্শী, তংসম্বদ্ধে তাহাদের ধারণা৷ অতিশয় প্রথর | সেই- 
“জন্য পুরুষের মনোরঞ্জন করিয়া, এমন কি তাহার দাসত্ব করিয়াও 

তাহাকে জর করার মধ্যে তাহারা খুঁজিয়া পান্ একটা সুনিবিড় 

আত্মপ্রসাদ্দ ; দুর্বল৪ যে সবলের নিকট স্থলবিশেষে অন্তিবার্থ হইয়া 

উঠে__এই অনুভূতিতে তাহারা! পাঁন আনন্দাভিভূত হইবার একটা 

অপরূপ উপাদান । প্রেম একটা যজ্ঞ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু 

জীবনটা যে একটা! যুদ্ধ, সে বিষয়ে ত আর কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য 
ভাবুকগণ কিন্তু প্রেম ও যুদ্ধকে প্রায় পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছেন, এবং 

এই ছুই ক্ষেত্রেই কোন কার্ধ যে অন্তায় নহে--তদ্বিযয়ে অনন্যমত 

হইয়াছেন । বাহ]! হউক, যুদ্ধকালে বলে যখন কার্যোন্ধাধের সম্ভাবনা থাকে 

লা, তখন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হ্য়। সাধুতায় যত লংগ্রামে 
জয়লাত হইুয়াছে, গায়ের জোরে তাহার অধধেকও হয় নাই। নারী- 
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প্রক্কতির মধো তাই দ্রেখি, কৌশল, ছলন! 'ও চাত্ুরীর একটু অভিনয়- 

স্থলভ আতিশধ্য । সংসার-সমরে ইহাই ত্রীহার্দের পরম ও চরম 

অবলঘ্ন। 

চাণক্যের রাজনীতির মধ্যে একট] প্রধান উপদেশ হইল-__“মনস। 

চিন্তিত কম” বচসা ন প্রকাশয়েং। নারী এ উপদেশ সর্বক্ষেত্রেই 

স্বতঃপ্রণোদ্দিত হইয়া পালন করিরা আসিতেছে । সেইজন্য নারী-মনের 

নাগাল্ পাইতে আমাদিগকে এত বেগ পাইতে হয়; তাহার চিন্তারাজো 

বা ভাবজগতে প্রবেশ করার সাধা অভিবড় ধ্যানী পুরুষের ও কতখানি 

থাকিতে পারে. তাহ নির্ণর করা চঃসাঁধা। মন্গ্ুপ্তি-রক্ষাব ক্ষমতা 

স্ত্রীলোকের অসাধারণ । তাই রাঁজনীতিক্ষেত্রে নারী অসাধারণ 

সাফল্য লাভ করিয়াছে । শাসনকার্ষে তাহাদের দুরদৃষ্টি, গভীর চিন্তা- 

শীলতা ও অসামান্ত বিচারবুদ্ধির পরিচর্ন পুরুষের অনুরূপ পাওয়া! না 
গেলেও, স্টায়নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাজ্ঞান, বীরত্ব, আত্মসন্মানবোধ, বিদ্যোতসাহিতা'র 

পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিতে তাহারা কখনো কুস্ঠিত হন্ নাই। মেরী, 
ক্যাথারিন্,' এলিজাবেখ, রাজিয়া, রাণী ভবানী, টাদবিবি, অহল্যাবাঈ 
প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে পর্যাপ্ত সাক্ষা প্রদ্দান করিতে পারে। ইহাদের 
রাজনৈতিক চিন্তার ধারা বা অদুরভবিষ্যতের কার্যক্রমের আভাষ মাত্র 

_ তাহাদের নিকটতম আত্মীয় বা একান্তসমপিত প্রাণ প্রেমিকও কখনে! 

জানিতে পারে নাই। 

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ষতগুলি অপরাধ এযানৎ বিচারাধিকরণের 

গোচরীভূত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলির মধোই নারীর প্রতাক্ষ 
সহানুভূতি বা অসাক্ষাৎ অনুপ্রাণনা ছিল, অথচ ধয় কোনটিতেই তাহার 
বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাওয়া যার নাই। আমাদের দেশে সন্ত্রাস- 
বাধীদলের কতকগুলি অপরাধের বিচার-কালে, যুবক আসামী রুজসাক্ষী 
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হইয়াছে বটে; কিন্তু মৃত্যুদ্রণ্ডের উদ্ভত খড় মাথার উপরে দোছুল্যমান 
জানিয়াও কোন যুবতী সমগ্র দলকে সংশ্লিষ্ট করিয়া অকপট স্বীকারোক্তি 

পর্যস্ত করিতে কদাপি রাজী হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণী, 

ফ্রান্স, ইংলও্ড ও ইটালীর গুগুচর-বিভাগে বু রমণী নিযুক্ত হইয়াছিল, 

এ কথা গ্রতিহাসিক সত্য । 11)8088-লিখিত “11216 9৪০07” 

€মারে নোস্ক্রম্)-এর ফ্রেয়! চরিত্র যে নিছক আকাশকুম্থম নহে, ঈক্ষণীকা 

মাতাহরিই তাহ প্রমাণ করিয়। দিয়াছে । 

স্বমতপ্রতিষ্ঠার একটা শান্ত, সংযত অথচ স্থনিশ্চিত প্রয়াস, 

আত্মবিশ্বাসের প্রতি অনন্ত নির্ভরতা, আপন অধ্যাত্বরাজ্য সম্বন্ধে একটা 

মহিয়সী আত্মগোপনতা--নারীকে আমাদের নিকটতম করিয়াও যেন 

দুরে সরাইরা রাখিয়াছে। তাই নারীর স্ৃষ্টিশক্তির হুক্মজাল অন্তরের 
'যে নিভৃততম প্রদ্দেশটিতে বুনা হয়, তাহার মধ্যে পুরুষের জ্ঞানবুদ্ধির 
আলোকপাতের সকল চেষ্টাই এযাবৎ ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার প্রকৃতি 

এমন একট] জটিলতা-_-এমন একট রহস্তের কুহেলি দ্বারা আবৃত বে, 

সমগ্র সৌরজগতের গতিভঙ্গির মধ্যে লীলায়িত কেন্দ্রীয় নীতির মতোই 

তাহ! যেমন ছুর্বোধ্য, তেমনি দুর্ভেছ্য | 

নারীত্বের করুণা-সলিলে অভিষিক্ত হইয়া সমগ্র ররর বাচিয়া 

'আছে, শুধু বীচিয়া নাই-_ক্রমোন্নতির সোপানশ্রেণী বাহিয়৷ উঠিবার 
শক্তি লাভ করিয়াছে । তাহার দানের পরিচয় আমর হৃৎস্পনদনের 

প্রতি তালে পাই, কিন্ত তাহার গ্রহণের পরিজ্ঞান সহজে আমাদের 
ইন্জিরগ্রাহ হয় না__তাহা এমনি হুক, এমনি নীরকক এমনি শাস্ত। 

তাহার শাসন ও অধিকারের দাবীও লিগ্চ, মধুর ও নির্বন্ধাতিশয্যময়। 
* সেইজন্ত নারীকে পুরুষ-প্রক্কতির মাপকাঠি দিনা বিচার করিতে গেলে, 
আনেক সময় ভ্রান্তির গর্ভে পড়িয়া মরিতে হয়। 



৫ রর শি ৯ শশা শশা? শি 

নরনারীর যৌনবোধ ৩ 

গ্রীক ও লাতিন্ সাহিত্যে একটি শবের দ্বারাই (1)71081)90, 10188 ) 

“তরুণী” ও 'আখিতারকা+__-এই উভয় অর্থ প্রকাশ কর! হয়। আমাদের 

ভাষার তারা বলিতে আমর! নক্ষত্রও বুঝি, আবার দশ-মহাবিদ্যার অন্তর্গত 

অন্যতম দ্েবীও বুঝি-_যাহ1 নারীরূপেরই একটা প্রতীক মাত্র । মানুষের 
জ্ঞানেক্দ্রিয়ের প্রধানতম অংশ হইল চক্ষু । তাহার কেন্দ্রে বৈদেশিক কবিরা 
নারীর আসন-পীঠ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়! বলিয়াছিলেন-_“নারী নাচে পুরুষের 
আখির তারায় (“4 50006 2111 ০510 10010015020 ৪ গেসে 00258 

৪৮৫"), কি চমৎকার কৌশলে নারী আমাদের আধি-তারকাঁর মধ্যে 

থাকিরা মোহন তুঁলিক। বুলাইয়া বিশ্বজগত্কে আমাদের নিকট স্ুন্দরতর 

করিয়া তুলে, কি ভাবে পুরুষকে সর্বস্ব দিয়া চাবিকার্টিটি নিজের 
অঞ্চলে বীধিয়া রাখির1 দেয়, কি যাছ দরিয়া সে পুরুষকে হারাই হারাই 

সদা ভয় পাই, হারাইর! ফেলি চকিতে”__এই ভাবদ্ারা অভিভূত করিয়া 
ফেলে, তাহ ব্যক্ত করিতে গিয়া দার্শনিক নীংসে নিজেই অব্যক্ত হইয়া 

পড়িয়াছেন। 

বাস্তবিকপক্ষে নারীর বাহিরের অবগুঞ্ঠন তাহার ছুজ্ঞের তমসাবৃত 

অতল অন্তরেরই ৪১101)01. সংস্কৃত অভিধানে “মায়া” স্ত্রীপ্রকৃতির 

হুঙ্্তত্ব বলির! ভ্ত্রীলিঙ্গ ; “মোহ” পুরুষস্বভাবের অংশীভূত বলিয়' 

পুংলিঙ্গ । মোহের শেষ আছে, মায়ার শেষ নাই--উহা৷ অনাদি, অনন্ত। 

তাই জনৈক জার্মান্ দার্শনিক (৮০, [71079] ) স্ত্রী-পুরুষের প্রক্তি- 

পরিচয় একটি পংক্তিতে বড় মনোজ্ঞভাবে দিয়াছেন__“ছড ০১9) 

18 0 00702912,) 10910 2 1011-9601).৮ পুরুষের প্রকৃতি অধ্যয়ন 

করিতে গিরা, আপনি কোথায় আছেন -তাহ। বুঝিতে পারেন 3 

বুঝিতে পাঁরেন যে, তাহার গোড়ায় আছেন, না মধ্যবর্তী স্থলে 

আছেন, না শেষে পৌছিয়াছেন ; কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলায় সর্বদাই 
৮০] 



৩৪ _ উপক্রমণিকা 

আপনাকে মনে করিতে হইবে__ এখনো কিছু অধীত হইতে বাকী 

রহিয়াছে *। 

নরনারীর প্রেম-জীবন ও ,বানবোধ সম্বন্ধে জ্ঞানও এই একটি ছত্রের 

নীতির মধ্য দিয়াই সুন্দর প্রিস্কুট করা যায় + ! 

লা 5 আপ পা চার তা জপ পপ আপস ভা লা ক শপ ্ পিশাশীশি আপ শী এ পা িপাপীস শত শি শি শপ পা স্পা 

"৮1, 10910, 500. [10৬ 11979 ড0০ ৪:৪--5০0 1895 00116 

(0 20 900. : 1006 100 আ0171810 011976 19 8010)8 (010 11076 10 109 

620060180.) 112) 31001 10) 9101) এ 9৮ 90৮ 11, 

ঘট. 79. 
1 ৮106 07:90, 11951200096 10 01500670098 10808 1059, আ)]) 

পাঠ 0 0000691 1181 ০00 8100100 21) 09 10070610090 76023599 01 

, 216] 10090071696 1178 10591. 01500591 1161 166111)69 10101119101610- 

119 0002] 19, 110161015, 2 00170171817 1059 81915 019 

17180 19 & 1011-96010) 1975, 500 87007 "11616 00 819: 11)610, 

71390. (001161.--1)1 8. 9. 78106510190 0. 156. 



দ্বিতীয় প্রপাঠ 

স্নাভাবিক ষীনঢবাঢধর মাপকাঠি 

হাতুড়ে, কবিরাঁজী ও হেকিমি উষপওয়াল'দিগের অজ্ম্ন ইষপধ-পরিচর- 
পুশ্তিক! ও পঞ্জিকায় প্রবন্ত বিজ্ঞাপনে, পুরুষের যৌন-দুর্লতা ও জ্ননেক্রিয় 
বিষয়ক নানাবিধ রোগের মনগড়া, বিরুত নাম ও বিবরণ প্রচুর পরিমাণে তবু 
পাওয়া বায়। কিন্ত তাহার যৌন-জীবনের স্বাভাবিক স্স্থ অবস্থা কিরূপ-_ 
তাহার মোটামুটি একটি আদশ ই ব! কেমন, তৎসম্বন্ধে কোনে! আলোচনাই 
কাগজে ব! মজলিসে প্রণালীবদ্ধভাতব চলিবার অবসর এ দেশে ঘটি 
উঠে নাই । তবে এক-এক শ্রেণীর অল্প সংখ্যক বন্ধু-বান্ধবের মধো পর্দার 
আড়ালে অতি সংগোপনে ফিস্ ফিস করিয়া প্রায় এই সম্বন্ধে কিছু কিছু 
কথাবার্তা এবং হো! হো করিয়া কিছুক্ষণের জন্য হাসাহাসি চলে বটে। 
কিন্তু তাহার“মঞ্ধ্য ঢাল অপেক্ষা কাকর বেশী থাকায়, প্ জ্ঞান পরিপাকের 
সহারতা না করিয়া অযথা একট! বিষম বদ্হজমের সৃষ্টি করে। 

স্রীলোকের যৌনজীবন ও যৌনবোধের সুস্থত! বা স্বাভাবিকত। 
নির্ধারণ করা যত কষ্টসাধা, পুরুষের ক্ষেত্রে ততটা কষ্ট স্বীকার করিবার 
প্রয়োজন হয় না । তথাপি সভ্যতার আলো পুকষ যত বেশী পাইতেছে 
_-ততই কাম-জীবনে তাহার বৈচিত্র ৪ বিপর্যযু অত্যন্ত বেশী করিরাই 
ধর! পড়িতেছে ; তদুপরি তাহার যৌন-শক্তিরও তারতম্য ঘটিতেছে। 
একটি বস্তকে তখনই স্বাভাবিক বলিব, বখন সে তাঁছার গঠন-ধমের 
সকল ধারাগুলি মানিয়৷ চলে এবং 'ভাহার বিভিন্ন উপাদ্দানগুলির কর্ম, 



৩৬ স্বাভাবিক যৌনবোধের মাপকাঠি 
পপ ৯ সপ পপ সপ 

ক্ষমতার গণ্ডীকে তাহার প্রকৃতি আপন গতি-পথে ডিঙ্গাইয়। চলে না। 

যখনই সে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে, তখনই তাহাকে অস্বাভাবিক না 

বলিয়া উপায় নাই। 

স্বাভাবিক মানুষ তাহাকে বলিব না, ধিনি একটা নিিষ্ট আদর্শমতো 

দৈহিক গুরুত্ব ও দৈর্ঘ-প্রস্থৃতা কিধব। মানসিক প্রসার লইয়া সংসারে টিকিয়া 

আছেন । স্বাভাবিক বলিব তীহাকেই, ধাহার দেহমনোরাজ্যে এমন একটা 

পরিস্থিতি বি্যমান-_যাহার মধ্যে থাকিয়! তিনি তাহার সত্বার প্রাকৃতিক 

শৃঙ্খল! বজায় রাখিয়া! ও তাহার নির্দেশ মানিয়া স্থিতিবুদ্ধিজনক কার্যগুলি 
স্বচ্ছন্দে সাধন করিয়। যাইতে পারেন । গুধু দৈহিক বা মানসিক সংশ্রেষণে 

একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুঘাযর়ী হইলেই যে স্বাভাবিক হওয়! বায় না, 

তাহার একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলেই এ সত্যটি ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম 

হইবে ।-_বলিষ্ঠ ও পুষ্ট কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও পৌরুষ-উত্তেজনাহীনতা৷ 

দেখ! যায় ;--পালোয়ানদের মধ্যেও বমণাশক্ত ব্যক্তির অভাব নাই । 

স্বপ্রকৃতির সর্ববিধ প্রয়োজন বা ক্ষুধা মিটাইবার জন্, স্বাভাবিক 

ব্যক্তির শারীরিক ও আধ্যাত্মিক এমন অবস্থার অস্তিত্ব চাই যে, তাহা স্থান- 

কাল-পাত্রের পরিবেশের সহিত- স্থ্টিসংবিধানের নিত্য পরিবর্তনের সহিত 

অল্পবিস্তর উপযোগীরুত হইতে পারিবে এবং সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্ব- 

প্রাকৃতিক আইনের সহিত আপনাকে মানাইয়া লইরা চলিতে পারিবে । 
প্রত্যেক ব্যক্তির এই প্রয়োজন-সাধক সামর্থ বিভিন্ন বাহা বা অন্ত- 

প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে কমবেশী হইতে পারে । যেমন, একজন ষোল 

বৎসর বরস্ক কিশোরের যে সামর্থ, একজন যা বংসখ বয়স্ক বৃদ্ধের সে 

সামর্থ নিশ্চয়ই নাই; অথচ এই ছুই জনের, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব পারিপার্থিক 
অবস্থার মধ্যে সুস্থ বা স্বাভাবিক বলিয়া! বিবেচিত হইতে পারেন । 

ছোটনাগপুরের ওরাও নামক পার্বত্য জাতি যর্দি আজ উত্তর মেরু 

৬ পাশা সী শাসক শীশাশ্সিপাশস্প পপ পাসে লা প্র আ সা শারা পি পিসি পা শী 



নরনারীর যৌনবোধ ৩৭ 
সম শশী শী ০ - ্াশশীপ্পা শী িপ্পিাপশাশী শীল ভি পল 

প্রদেশস্থ বি সঙ্গে বাসস্থান অদলবর্দল করে, তাহা! হইলে কেহই 
কোন দেশে গিম্না আরামে বাস করিতে পারে না। তারপব যদি উভয় 

জাতির মধো বিবাহ-প্রথা চালানে। যায়, তাহা! হইলে বর ও বধূর মানসিক 

প্রগতি, অভ্যাস, আচার-ব্যবহার লইয়া রীতিমত কলহ, মারামারি লাগিয়। 

বাইবে। স্তার বাধন পড়ে বটে, প্রাণের বাধন আনা! থাকিয়া যাঁয়। 

আবার এই দুই জাতির কতকাংশকে যদি জার্মান দেশে লইয়া বসতি 

স্বাপন করিতে দেওরা হয়, তাহা! হইলে সভ্য সমাজের আদব-কায়দার 

দাবী মিটাইতে কোন জাঁতিই সমর্থ হইবে না।--' 

সকল মানুষের যৌনবোধ বিষয়ে একটা সাধারণ বাট্খারা চল্তি 

কর! বড় দুঃসাধ্য ব্যপার । খবরের কাগজে, মাসিক পত্রের গ্লে, 

অন্তরঙ্গের মজলিসে, যৌন সংযোগ ও লিগ্সার যে সকল চিত্তাকর্ষক 

সংবাদ পাওয়া যার, তাহার সকলগুলি বদি বিশ্বাসবোগ্য বলিয়! 

মনে করি এবং শ্রী ঘটনাসমুছের দ্বারা যদি আমরা কোন প্রকারে 

প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমাদের অনেক সময় এই সিদ্ধান্তই 

মনে জাগিবে যে, ঘটনা-বণিত চরিত্রগুলিই বুঝি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং 

আমরাই একান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আছি! কিন্ত অনেক 

দেখিয়া, শুনিয়া, পড়িয়া এবং বহু লোকের জীবনেতিহামের রহ্স্ত-কন্দরে 

প্রবেশাধিকার পাইয়া, শীতল মস্তিষ্কে বসিয়া! আমরা এই মীমাংসা! করিতে 

পরিয়াছি যে, পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই যৌনবোধ ৪ যৌন-জীবন বিষয়ে 

অল্লাধিক অসুস্থ বা অস্বাভাবিক, এবং সভ্য সমাজে অতি সামান্ত সংখ্যক 

স্বাভাবিক মানুষই বিষ্কমান। যাহাহউক, আর্্' পুরুষ ও নারীর বাল্য 

হইতে বাধক্য পর্যন্ত জীবুনকালক্রমের যৌনবোধ ও লালসার একটা 
অতি সাধারণ রেখাচিত্র আকিবার চেষ্টা করিব। উহাকে মানচিত্র 

বলিলেও বোধহয় বিশেষ অতিশয়োক্তি হইবে না । 
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অনেকের বোধহর জানা নাই বে, মানবের যৌন-জীবনের আরম্ভ হয় 

তাহার জীবন-উন্মেষের স্ুত্রপাত হইতে । বাল্যকালে তাহার যৌন- 

প্রকৃতি যেন তন্জ্রাচ্ছন্ন হইয়। শরীরের সব অঙ্গে ও 

কর্মেন্দিয়ে ওতপ্রোত থাকে । মর্দনের পঞ্চ বাণ 

যেন পঞ্চ ইন্ছিয়ে উদ্দেশ্তহার| হইয়া এলোমেলোভাবে 

ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে; বরং মুলাধারে বে বাণটি থাকে, সেইটিই সর্বাপেক্ষা 

নিক্কিয়ভাবে অবস্থান করে। তাই, আমরা দেখিতে পাই, সুস্থ শিশু 

অতিরিক্ত চঞ্চল, ক্রীড়াঁণীল ও উদ্দাম ; উপস্থ ছাঁড় অন্তান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 

আবশ্তকাধিক পরিচালন করিয়া, সে যেন তাহার অজ্ঞাত অসংহত 

যৌনলিগ্মার অসাক্ষাৎ চরিতার্থ সাধন করে। তারপর 'কৈশোরের 

মধূপগ্ুঞ্জন সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে, মনসিজ তাহার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পঞ্চ বাণ 

ধীরে ধীরে কুড়াইয়া, মাজিয়া-ঘষিয়া, তৃণে আনিয়া একত্রিত করেন। 

তখন যৌন-জীবনের যুগ-বুগ-আরাঁধ্য 'রভস বসন্ত”, তাহার অজত্র বূপ- 

রসের ডালি সাজাইয়া লইয়া, মানস-নিকুঞ্জে উদ্দিত হয় ! 

যতদিন নর-শিশু অসহারভাবে বিছানার প্রাক্কৃতিক বেগ বন করে, 

ততদ্দিন তাহার কোন বালাই নাই। কিন্ত, মনোবি্লিষণ-বিদ্ভার জনক 

বিভিন্ন কামকেন্দর অধ্যাপক্ ফ্রয়েডু বলেন যে, ঝ্তনবৃস্ত চোষণ ও 

* দূংশন-লন্ধ সের মধ্যেও শিশুর যৌনবোধরূপী 
চা 

শৈশব ও 

বাল্যকাল 
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সর্পশিশু নুকাইয়া থাকে । ক্ষুধার তৃপ্তি হইলেও শিক স্তনবৃন্ত চুষিয়া 
বা দংশন করিয়া খিল্খিল্ করিয়া তাসে কেন ?_-অস্ফুট অসংজ্ঞাত 

যৌনক্ষ্ধার নিবৃত্তির জন্ত ! ক্রমশ চুষিকাঠি, রব/রের চুষি বা বুদ্ধাসষ্ চুষি" 
সে আপনা আপনি এই দ্বিতীর ক্ষুধার তুপ্টুস'ধন করে। সন্কীর্ণ স্থানের 

মধো অবশ্য এই মতবাদের বিকৃত বাখ্য' কর্রবার উপায় নাই। যাহা 

হউক, মোট কগা, জন্মলাভের পর শিশুর কামকেন্ চা? হয়__মুখে, 

পরে বিব্িত হর--গুহে । তারপর বখন সে নপিরা বা! দাড়াইর। গ্রশ্নাব 
করিতে অভ্যাস কনে, তখন পিতামাত। উপদেশ না দিলেও নিজের 

স্ববিধার জন্য ইন্দ্িরটি আপন হস্তে ধৃত করিতে শিখে । প্রত্যহ প্রতিবার 

প্রশাবের সময় এই অঙ্গটি ভাহাতক তুলিয়' ধরিতে হয়, এবং অতি অল্পদিনের 

মধ্যেই দর্শন ও স্পর্শনেত্দ্রির-দ্বারা উহার সত শিশুর ঘনিষ্ট পরিচর 
প্রতিষ্ঠিত হয় । এই অভ্যাসের পর অত রে ধীরে তাহার কামবেন্ত: 

গঠিত হইয়া উঠে__মুত্রনালীতে | 
ইন্তঃপুর্বে ই বলিয়া লইয়াছি যে, শিশুর প্রেমজীবন আরম্ভ হব 

আ.ম্সকাম লইরা। শিশুর জন্মক্ষণ হইতেই 'আম্মকামের আরম্ভ এবং ছর 

শিশুর আদি সাত বৎসরের পুরে উহার অবসান হয় না। 

কেহ কেহ শৈশবে প্রেমজীবনের আরম্তের 

ৃ কথা শুনিয়া হরত অবিশ্বানের হালি হাসিবেন। 

ধুখে কিন্তু গদরিক ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা যখন মহাবীর 

কর্ণের মহজাত কবচকুগুলের মতোই মানুষের সহজসংস্কার (17801001) 

বলিয়। স্বীকৃত, খন এ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন হইবে কি? 

প্রথম ক্ষধাটি থাকে* অবগ্থ পত্রপুষ্পে সুশোভিত বুক্ষদূপে শিশুর মধ্যে 
আতন্তৃত; দ্বিতীয়টী বীজরূপে ইহার সন্লিকটে প্রেরিত থাকিয়া, ইহারই মূল 

হইতে রম টানিয়। নিজের প্রাণশক্তিতে জঙ্ষু্ন রাখে এবং পুষ্কির পথে 

কামকেন্দ্র ওছে বা 
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চুপিসাড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। স্বীয় প্রাণমৃত্তিকার স্বভাবদত্ত রস ও 

উ্বরাশক্কতি ছাড়া বাহির হইতে কৃত্রিম সার প্রয়োগের ফলে, যৌনক্ষধার 

বীজ অপেক্ষাকত দ্রুতগতিতে অস্কৃবিত হইতে পারে বটে ; তবে একথা 

সত্য যে, কাম বলিতে লৌকিক ব্যবহারে আমরা যে অর্থ বুঝি, তাহা শিশুর 
ওই আত্মকামের ক্ষেত্রে প্রযোজা নহে । উহা বতদৃর সম্ভব অস্পষ্ট, অস্ফুট, 
ব্যাপক ও অতন্গগত হইয়। থাকে । এই কাম খুব বেশী ভাবগতও 

নহে, অথচ যৌনেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভৃতও নহে | গদরিক ক্ষুধার রসে পরিপুষ্ট 
বলিয়া, তাহার সহিত ইহার মিতালি বড় ঘনিষ্ট ; তাই মনোবিশ্লেষক উভয় 

ক্ষধার আদি প্রশমন-কেন্দ্র নির্ধারণ করিয়াছেন ওষ্টে বা মুখগহ্বরে । তাই 

তাহারা বলেন, প্রেমজীবনের এত বড় হ্ৃদ্ভ উপাচার “চুম্বন”_-তাহা 

আহারেরই পরিমাজিত প্রতীক্। 

শিশু পঞ্চ কর্মেন্দ্রির, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র লইয়া মাতিগঞ্ভ 

হইতে তৃমিষ্ট হয়; তৎসহ, সাতথ্যদর্শন মতে, অবশ্ত পঞ্চভৃত, পুরুষ বং 

প্রকৃতির অংশ, মন ও অহঙ্কার ত থাকেই। জন্মের অব্যবহিত 

পরে শিশুর মধ্যে মন বা বুদ্ধিবৃত্তি এক 

প্রকার সুপ্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া, তাহার 
অহংজ্ঞান সমধিক শক্তিশালী না হইয়া পারে না। এই অহংতত্বকে 

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ আখ্যা দিয়াছেন 92018) বলিয়া, এবং এই ০৫০র 

সহিত নিত্য তস্থ-ভাব ও “আমি আছি বলিয়াই জগৎ আছে”, “আমার 

তুষ্টিতে জগতের তুষ্টি”, জগতের প্রতি আমার ভালবাসা__-আমার প্রতি 

আমার ভালবাসার বিচিত্র প্রতিচ্ছবি”***এই সকল জ্ঞানের উপরই 

“আত্মকাম” বা ঘ5:0:55157+এর ভিত্তি প্রতিষ্টিত বলিয়া স্থির 

করিয়াছেন। | 

শিশুর কমেক্দ্রিয়ের মধ্যে প্রথমেই সচেষ্ট হয়__বাক্ অর্থাৎ মুখ এবং 

জন্মকালীন্ মূলধন 
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টার মধ্যে চক্ষু । জন্মিয়াই সে কীর্দে। উঠে, 'তাহাতে বাগেন্ছিয় 

সচেষ্ট হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় কর্মেন্দিয়ের গৌণ উদ্দেশ্ঠ প্রথম শ্বাসগ্রহণ 

পঞ্চেক্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হর। নানিকার মুখ্য উদ্দেশ হইল 

যুগপ্ ক্রিয়া -_গন্ধগ্রহণ; সে উদেগ্ঠের জন্য উহা প্রস্তুত হয় 
আরও কয়েক দিন পরে। ক্রন্দন ও শ্বীসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সে চক্ষু 

মেলিয়! চাঁয়__ চাহিয়া এক স্বপ্রলোকের রূপৈশ্বর্ষের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন 

দেখে। রূপের পরে সে পায় রস-_মাতস্তননিংশ্ঘত অনান্বাদিতপূর্ব 

ক্ীরধার; তখনো মুখই প্র বসগ্রহণের জন্ঠ অগ্রসর হয় এবং জিহ্বা 

পিচ্কারীর নলদ্বণ্ডের মত শোষণে সাহাব্য করে। জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের 

ক্ষমতা নবজাত শিশ্র মধ্যে তত ভাল করিয়া পরিস্ফুট হয় না) ইহার 

ইচ্ছাধীন নিয়ন্ত্রণ অথবা! সুক্ম রসবোধশক্তি সে সময়ে থাকে না বলিলেই হয়। 

বাহাহউক, শিশুর ক্ষুপ্নিবৃত্তির সংস্কার সর্বপ্রথম স্তগ্তপানের মধা দিয়া 

তাহাকে রূপ, রস, শব, গন্ধ ও স্পর্শের সহিত যুগপৎ অল্পবিস্তর পরিচয় 

ঘটা ইয়] দেয় | মাতার স্তনদ্ব্রন অথবা মাতৃমুতি সে সর্বপ্রথম দেখে ; মাতার 

স্তন্য সে সর্বপ্রথম আস্বাদন করে ; স্তন্তদ্বান-কালে নিজ মুখোখিত চোষণ-শব্ 

অথবা মাতারু সোহাগবাণী সে প্রথম শ্রবণ করে ; মাতৃগাত্রনি:স্থত অথব। 

মাতৃবক্ষোজাত গন্ধ সে প্রথম গ্রহণ করে এবং মাতার করকমলদ্বয় তাহাকে 

বুকের নিকট টানিয়া আনিরা প্রথম স্পর্শান্থভৃতি দান করে। ভাবিয়া 

দেখুন, পরবর্তীকালে এই পঞ্চ তন্মাত্রের যুগপৎ সম্মিলন ও অনুভূতির মধ্য 
দিয়াই মানুষের যৌনক্ষুধার ও পরিতৃপ্তিসাধন হয় । এতদুপলক্ষে পঞ্চ কর্মেন্রিয় ও 
একসঙ্গেই অশ্নবিস্তর চেষ্টাবান্ হইয়া! উঠে । উপনিষদ তাই নারীসঙ্গম সম্বন্ধে 

সম্যক জ্ঞানকে ৮পঞ্চাগ্িবিদ্ধা” বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন * এবং 
হিন্দ পৌরাণিক কবিগণ যদনদেবকে কে পঞ্চবার্ে বিভূষিত করিয়াছেন। 

শপ পিস পা শা ৮ | সপ 

* বৃহদারণ্যকোপনিবদ্: ৬ অধ্যার, ২. ্র ব্রাহ্মণ, ৩৯১1১৩। 
প্র, 
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শৈশবে কর্মেন্দ্িয়ের প্রথম চারিটি_বাক্, পাণি, পাদ্ ও পায়ু-_প্রায় 
সম-সমরেই সচেষ্ট হয়। উপস্থ্ের গৌণ উদ্দেস্ত অবশ্য মৃত্রনিঃসারণের 

দ্ব্না চরিতার্থতা লাভ করে বটে ; কিন্তু তাহার 

মুখ্য উদ্দেশ্ঠ- যৌনসন্তোগ ও প্রজননক্রিয়ার্থ 
বিনিয়োগ-__সাধনের জন্য তণ্হ'কে যৌবনোন্মেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হয়। 

যৌনাবেগ বিশ্লেষণ করিলে ত'ভার মুলে সর্বপ্রথমেই ধরা পড়ে_ তুষ্ট কোন 
সম বা ব্ষিমজাতীয় জইবকে স্পর্শ করিবার আকাজ্ঞন | বাহাকে কথনো 

চর্মচক্ষে দেখি নাই, অথবা বহাল সম্বন্ধে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, 

তাহাকে কখনো ভালবাসিনে পারি না। আবার যাভাকে ভালবাসি, 

তাহাকে কাছে পাইতে উ'ভ* ম্পর্শস্থথ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে। 

বৈষ্ণব কবির সেই-ে “ি্রশ্রণায় ছত্র--“প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি 

অঙ্গ ঝুরে'_ তাহা স্পশলাভেরই উন্মন্ত আকাজ্জার । বাস্তব প্রেমের প্রথম 

ধাপ হইল- দর্শন, পরবতী ধাপ হইল-_স্পর্ণন । আকুষ্টি, সক্কল্প, মনন বা 

চিন্তন, চেষ্টা বা অধ্যবসায় প্রচ়তি এস্কলে ইচ্ছা! করিয়াই উহ রাখিলাম । 

তারপর বিশেষ বিশেষ আক্গপ্রত্যঙ্গের ঘর্ষণ অথবা যৌনসংযোগ,-_সে 

ত পরের কথা, রীতিমত পরিণতির অবস্থা ! এ 

আপাতত আমরা প্রেমকে পবিত্র অর্থাৎ বৌনলিগ্লা-পরিশূন্ট 

অর্থেই প্রয়োগ করিতে চাহি । শিশ্ত মাতা কিংবা মাতার প্রতিনিধিকে 

দেখে ও চেনে ; পরে তাহাকে নিকটে পাইতে ইচ্ছ! করে। সকল সময়ে 

ক্ষুধার জন্তই শিশু কাদে না। ক্ষুধার জন্যই হউক বা অন্য কারণেই হউক, 

শিশু যখন কাদে, তখন মাত নিকটে আসিলেই তাহার ক্রন্দনের উদ্যত 

ফণা নিমেষে স্তিমিত হইয়! পড়ে ; কোলে করিয়া গাঁয়ে হাত বুলাইলে 
বা সঙ্গেহ করাঘাত করিলে, লে পরম আনন্দের আবেশে অনেক 

লময়ই ঘুস্াইয়া পড়ে। প্রবল আত্মকামের প্রভাব পরিপুষ্ট হইয়। স্বার্থের 

দর্শন ও স্পর্শন 
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খাতিরে শিষুসস্তানের মাতা বা পতার প্রত্তি বে আকর্ষণ, তাহা মুলত 

স্পর্শন্ুখেরই সকাতর ভিখারী 1... 

শৈশব বা বাল্যকালে শিশুর মধ্যে যে যৌনক্ষুধা অপরিণত, বিমিশ্র 

অথবা তুরীর অবস্থার লুক্কারিত থাকে, তাহা ঈষৎ সচকিত হইরা৷ জাগৃতির 
মত্তিকায় পদসঞ্চার করে_-যখন পিতামাতার উপর একান্তনির্ভরতা 

তাহার কমিয়া আমে এবং আত্মকামের 

শাসনকবল হইতে সে মুক্ত হইয়া পড়ে। 

তখন সে সমকামের (1700109395021169 ) 

নিকট কবুলন্তি লিখিয় ধিঘ্! তাহাকে প্রভু নলিয়া স্বীকার করে । সমকামের 

প্রভাপ সচরাচর অক্ষুন্ন থাকে সার! ধ্লাকাল অর্থাৎ ছয় সাত বংসর 
বয়স হইতে কৈশোরের শেষাশেষি পযন্ত | তারপর প্রতীয়মানত সে “দেউ- 

লিয়া” অথবা দীরে ধীরে নির্জীব হইয়া পড়ে । আমাদের দেশে বালিকা- 
দিগের কৈশোর (0009) আরস্ত হয় বারো বংসর অস্তে এবং শেষ হয় 

পনেরো! বৎসন্নে ; বাঁলকর্দিগের আরগ্ত হয় চৌদ্দের শেষাশেষি এবং শেষ হয় 

সাড়ে সতের বা বড়জোর আঠার বংসর বয়সে । তান্রপরই যৌবনের উন্মেষ । 
সমকাঞ্সক লৌকিক অর্থ হ্ইল সমজান্তীয়ের প্রতি সমজাতীয়ের 

আকর্ষণ, অর্থাৎ পুরুবের প্রতি পুরুষের এবং নারীর গ্রতি নারীর প্রণয়াবেগ | 

ইহার মধ্যেও স্পর্শনের আকাঙ্ষা উদগ্রীব হইয়া থাকে সত্য,--পরবর্তী 

বৌনজীবনে পরিৃষ্ট অন্তান্ত মানসিক বৃত্তিশুলি সাধ্যবস্থকে ঘেরিয়া 
স্মুটনোনুখ হইয়া উঠে, তাহাও সত্য; কিন্ত 

প্রকৃতপ্রস্তাবে “কামগন্ধ নাহি তায়* অর্থাৎ যৌন- 

সম্মিলন অর্থে আমরী! যাহা বুবি, তাহার আকাজ্জণ বাঁ উদ্দীপনা সাধারণত 

ইহাতে অনুপস্থিত থাকে । কৈশোরের ছত্ণতে সমকামের মধ্যে 

'পশ্বৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে বটে । কিন্তু গ্রায়শ দৈহিক অনুস্থত্] বা বাহ্ 

শী শা শি স্পা শী শিপ 7 

আয্মকামের 

উপসংহার 

সমকামের বিষফল 



৪8 বাল্য যৌনবোধের স্বাভাবিক বিকাশ 

কার্যকারকতার প্রভাবে উহার এরূপ অকালবোধন ঘটে । তখন সমকামকে 

আমরা! বলি “সমমেহন” (10170963021 1)72,06106), 

বাল্যকাল ব্যাপিয়া আত্মকাম ক্রমশ নির্জীব হুইয়া পড়িলেও কৈশোরের 
প্রারন্তে সে যৌনেন্দ্রিয়ের প্রতি জীবসত্বার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া ও তাহার 

মধ্যে একটা অপ্রাকত উত্তেজনা জাগাইরা, মরণ-কামড় কাম্ড়াইবার প্রয়াস 

পাইতে পারে । এই উত্তেজনা প্রশমনের কায়িক চেষ্টার নাম “মেইন” 

আত্মকামের বিদায়, বা পাণিমেহন* (1495000000101 ), টির 

অভ্যাসও বাহ্া প্রভাব বা দৈহিক অনুস্থতার 

মাহিরা আন্গুকুল্যে অতি সহজে বিগঠিত হইতে পারে । 

স্বমেহছন ও সমমেহন সম্বন্ধে কিছু আলোচন। অধ্যায়ান্তরে করা হইবে। 

অধ্যাপক মোলের মতে, চৈতন্তগত যে আবেগগুলি দিয়া যৌন প্রবুস্তি 

গঠিত, তাহার মধ্যে প্রধানতম দুইটি আবেগের একটি হইল,___-অপরলিঙ্গাত্বক 

কোন ব্যক্তির সহিত সংস্পর্শের ইচ্ছা (6০ 17719013001 ৫0109008- 

6107) আর একটি আবেগ হইল,__-এই সংস্পর্শের দারা একট! বিশিষ্ট 

মোলের যৌনসংস্কার- বস্তুগত রঃ নাড়ীগত * নিক্কতিদানের ইচ্ছা 

বিশ্লেষণ (0159 1701)0150 ০06 00612005001) ), 

কোন ইচ্ছা বা প্রবণতাকে প্রকৃতপক্ষে 

আবেগে পরিণত করিতে গেলে, ছুইটি গুণের আবশ্তক হয় £__ প্রথম 

গুণটি কথিত ব্যক্তিকে এমন একটি কার্ষে উদ্যোগী করিবে--যাহা 

" ৩-.এর প্রচলিত অর্থ আমরা 'শ্বায়ু বিয়া ধরি; কিন্ত হওহ। উ.চত :নাড়ী।। 
বৈদ্যকশান্ত্রে যেকল স্থলে নাড়ী শব্বের ব্যবহার আছে, ততৎস্থুলে গ্রায়শ প্রাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
০7৮এর তাৎপথ বুঝায়। আরূর্ধেদের 'বায়ুকে অবন্ঠ,কেহ কেহ 0০7৮9030111] 
বলিয়৷ ব্যাখ্যা করিতেছেন। নাড়ীতন্ত আমাদের দেহ্যসত্রে 70166111)1110 ৮৮৯(0,11, 

আমাদের ইন্ত্রিয়গত জ্ঞানদমূহ সবশরীরে আস্তৃত হুস্্াতিহ্গ্্ নাড়ীতন্ত্রের সাহায্যেই 
মপ্ডিষ্কে নীতি হয় , আবার দেহের বাহ্াভ্যন্তরে সর্বপ্রকার পেনী-প্রচেষ্টার মূলেও এই নাড়ী। 
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পপ শী আ সী 

স্তায়শান্ত্র ব৷ হিসাব-নির্ণয়ের বিধান মানিয়। চলিতে নারাজ ; দ্বিতীয় গুণটি 

_ত্রী কার্ধসমাধান কালে কথিন্ত ব্যক্তিকে উহার অব্যবহিত উদ্দেশ সম্বন্ধে 

সজাগ করির! দ্বিবে। যৌন প্রবুন্তি ঘে আবেগদ্বর দির! প্রধানত তৈয়ারী, 

তাঁহাদের মধ্যে এই গুণযুগলের অভাব নাই । বলা বাহুল্য, বৌনপ্রবুত্তি- 
প্রশমনক্রিয়ার অব্যবহিত উদ্দেগ্ত”__ আপনার স্ুখবোধ ১ দুরতর উদ্দেগ্ত”-_ 

অংশীদারের সুখস্থষ্টি এবং এই যুক্তম্রখের সমুদ্রমন্থন করিরা নবজীবনের 

সমুদ্ধার ! 
পূর্বেই বলিয়াছি, বালক বা বালিকার সমকামের মধ্যে তথাকথিত 

পাশবিক কাম না থাকিলে৪, স্পশনাবেগ বুলাংশে বিদ্ধমান থাকে । এ 

স্প্শদ্বারা একট নাড়ীগত নিস্তারসাধন 

(1167৮005 03901/7) হইতে পারে; কিন্ধু 

বস্তগত নিঃক্রাব (অর্থাৎ শুক্রপাত) হয় না কিংবা যৌনেন্দ্িয়গত সংসোগও 

ঘটে না। স্ত্রী-সংসর্গ সম্বন্ধে এ বয়সে কোন ধারণা ন৷ থাকাই স্বাভাবিক। 

কুসংসর্গে-পড়িয়া, জীবজন্তুর সঙ্গম সন্দর্শনে বা বংশানুক্রমিকতার (1)67001- ' 

(১ 61 প্রভাবে এ সম্বন্ধে বালকের মনে একটা কৌতুহল জাগিয়া 

উঠিতে বা*ভ্রগবত একটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মিতে পারে সত্য; কিন্ধ 
তন্নিমিত্ত আন্তরিক 'প্রণোদন৷ খুব অল্প ক্ষেত্রেই আঁসিতে দেখা বায়। 

কৈশোরের পূর্বে বীর্যজনন অসস্তব বলিয়া! বস্তুগত নিঃস্রাবের (79007181 

01501)20) দ্বারা আবেগ গ্রশমনের কথাই উঠিতে পারে না । তদুপরি, 

সমলিঙ্গাত্মক জীবের প্রতি এই আকর্ষণ স্বাভাবিক বিবর্তনের একটি ক্রম 

বলিয়া গণ্য হইলেও প্রক্কৃতির স্ষ্টিতত্বের পরিপন্থী ; এজন্য উহ! আত্মকাম 

অপেক্ষা! এক ধাপ উচ্চতর হুইলে ও উহারই স্তায় অসম্পূর্ণ 

যাহাহউক, সমকামী বালক বাঁলকেরই সং ভালবাসে এবং এককালে 

একটি বালককে অপেক্ষারুৃত বেশী পছন্দ কব্ে--এ কথা সত্য | প্রাঠশালায় 

সমকামের অসম্পূর্ণতা 



এর 

৪৬ বাল্য যৌনবোধের স্বাভাবিক বিকাশ 
পপি? 

বা (রান সেই ই বালফটির পাশে বসিতে সে ভালবাসে, তাহার সহিন্ত 

একত্র পড়িতে, একত্র খেলিতে, একত্র বেড়াইতে ও গল্প করিতে 

তাহার বাসনা সদাই উন্মুখ হইর়া থাকে। ইহা তাহাদ্র সংস্পর্শাবেগেরই 
যে ফল-_তাহা বলা বাহুল্য । বাঁলাপ্রেম যখন ঘনীভূত হয়, তখন 

বড় জোর তাহারা চুম্বন ও আলিঙ্গন পর্যন্ত অগ্রসর হয়, তাহার পরে আর 
অগ্রসর হনব না-_ অগ্রসর হইতে জনে না। ফ্রয়েডের মতবাদী 

পণ্ডিতগণ প্রেমের বস্তুগত ব্যবহারকে স্থুলভাবে 

দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; চুম্বন, আলিঙ্গন, 

চোবধণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির তিনি ন'ম দিয়াছেন £0:0-1)1029876 বা 

“আগ্ানন্দ', ও প্রকৃত বৌনসৎযোগের নাম দিয়াছেন 910-1)190357০ বা 

“অন্তানন্দ ॥ বয়স্ক ব্যক্তির প্রেম-বাপাৰে আগ্যানন্দ ধত নিবিড় হয়, 

অন্তানন্দ তদন্ুপাতে তত গভীর হয় । কিন্কু বালকবালিকার সমকামের 

পরিণতি এ তথাকথিত আগ্ভানন পর্যন্ত; তাহাদের আদি-অন্ত 

চুস্বনালিক্গন, পরস্পরের স্কন্ধে আরেহৎ, পরম্পরকে উত্তোলন বা পরম্পরে 

কৃত্রিম “কোন্তাকুস্তির মধ্যেই সন্নিবদ্ধ *। 

যেদেশে বাষে সমাজে বালক-ব'লিকার একত্র অধ্যয়ন, একত্র 

কালযাপন ও একত্র সংমিশ্রণের অধিকতর স্বাধীনতা আছে, নে দেশেও 

আগ্ভানন্দ ও অন্তানন্দ 

শী স্পা শক পপ অসার 
আআ স্র ৬... শাপ্শিশও৯ | শপ ও পাপী পপ পপ 

++ 11016 900-101993019 18 10021591160 019 10960 80001017051 

88 016 107০-10199877 10709108193 107 11 11716 1019-1019750)9 05099 

009 191) 10] 10019, 1317 10 017110190 0)000 78200 600-0185716, 

19 02000009 01 016 99572018005 ৮1710) &০0 620091190 ছা0) 

018990) 00 006 79৮ 630190, 019 70158507901 09 ৭0৮10, 00615107, 
09810100199 015,090 1060 (079- 200. €120-01693016, 1120 39051199 

900 00110, 10: 02101019, 11551208200 097:6981110--01180868 115 

51601609009 800. 106000169 1016-012980175 80061 00109 াত2 
$70615 ৫0 0107190100৮ 1,0৬1], 1 52. 



নরনারীর যৌনবোপ ৪৭ 
সী এতীপপপীপিশশ পাপা সদ শপ পা লাশ দশ পপ 7 

ছয়-সাঁত বতসর হইতে তের চৌদ্দ বংসর পর্যন্ত বাঁজকগণ কদাণ্িং 

বালো বাঁলিকার বালিকাকে ভালবাসিতে শিখে । বর 

প্রতি মনোভাব প্রকান্যে বা গোপনে তাহারা এই সমর 

বালিকার্দিগকে ছ্ুণা করে এবং সাধ্যমত 

এড়াইয় চলে। সামান্ত অজুহাতে তাহার" সমবরস্কা ও কনিষ্ঠা তর্্ী 
'অথবা প্রতিবেশী-কন্তাদিগকে শাসন--অথবা; শামনের নামে নিপীড়ন 

করে; ইহার মধ্যে তাহারা যেন একট] গর্ব+শ্বভ আনন্দ উপভোগ করে। 

বালিকাদিগের সহিত একত্র শয়ন-ভোঁজন-ক্রীড়া্র করিলেও, তাহাদিগ্র 

প্রতি বালকের প্রায়ই কোন আকর্ষণ জাগে না । এই সময় বালকের 

প্রতি বালিকার জাগে একটা কৌতৃহল-_একট এবশ্মপ্ন, বালিকার প্রতি 

বালকের জাগে একটা সংশর-__একটা এছুতহর ভাব। কেন তাহা 

এখনি বলিতেছি। যদ্দি কখনো কোন বালক অনুকূল ঘটনার আতিশব্যে 

কোন বালিকাকে ভালবাসিয়! ফেলে, তাহ! হইলে তাহার মধো একদিকে 

যেমন গভীরতা থাকে না, অন্যদিকে তেমনি লজ্জান্ন ভাব থাকে না। 

কৈশোর বা যৌবনে যৌন-উত্তেজন! স্ব'ভাবিকভাবে উদ্ধদ্ধ হইব:র 

বহু পূর্বেই * গ্রুরুষ-শিশড তাহার ইন্রির়ের উত্থানশীলতা সম্বন্ধে 

সজাগ হয়। তারপর গৃহে যদি কোন বালিকা থাকে, তাহা হইলে 

উভরের মধ্যে একট] পার্থক্য-বোধ অতি সহজেই পুংশিশুর 

মনের মণিকোঠায় জন্মগ্রহণ করে। ততদুপনি, প্রশ্ীবের সময় সে আপন 

ইন্দ্রিয় কর-ধৃত করিবার স্থুবিধা ভোগ করে, অথচ স্ত্রীশিগ্ত অসাধ্য ও 

অপ্রয়োজনীয় বিধাঁয়) সে অধিকারে বঞ্চিত--এই পসন্ধান্ত করিবার 

শক্তি তাহার মস্তিফে উদ্ভূত হইতে দেরী লাশে না; এবং প্রধানত এই 
বিশিষ্ট চিন্তার ফলে পুরুষ-শিশুর! স্্রী-শিশু অপের্ধ'। আপনার্িগকে শ্রেষ্ঠ 

লবফ়ি] সর্বপ্রথম জ্ঞান করিতে সুরু করে। 



৪৮ বাল্যে যৌনবোখের স্বাভাবিক বিকাশ 
শশা প্্পীি পাপী শি প্পাশাপ্পাাশটিশাী __ শী শশী লী শিাশিশপাাী পাটা স্পাীশ শা সাপ স্প্পাাপাশীশিশিন পিপল পাশা ৩ হ ০ 

্ত্রী- শিশু ও টি মীনকেতনের বাণ ও তৃণ সম্বন্ধে সুগভীর 

অজ্ঞত! লইয়! জন্মাইলেও, স্ত্রী-শিস্ত অপেক্ষা কিছু পূর্বেই পুরুষ-শিশুর আপন 

“তৃণ' সম্বন্ধে অর্ধস্ফট বোধ-শক্তি দ্রুততর জন্মাইতে দেখা যায় । যত শীঘ্র 

হোক্, আপনার পুরুষত্বের গর্বকে জয়ী ও জাহীর করা-_খোকাদের যেন 

স্বভাবগত ধর্ম। পেনী ব ফ্রক ছাড়াইয়! পুরুষ-শিশুকে যখন পাঁচ হাতি 

ধুতি বা হাফ-প্যাণ্ট, পরাইয়! দেওয়া! হয়, তখন সে বে 'ব্যাটা-ছেলে"-_সে 

সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা তাহার মনের মধ্যে গাথিয়া যাইতে দেরী লাগে 

না। তখন যদি তাহাকে মেয়ে বা থখুকী” বলিয়৷ নির্দেশ করা হয়, 

তাহাহইলে তাহার ক্ষোভ, অভিমান, আপত্তির আর অন্ত থাকে না! 

সে-যে “পুরুব'_-এই সত্যপ্রতীতি জন্মাইতে, সে যে-কোন বীরত্ব প্রদর্শনের 

জন্ত প্রস্তুত হইতে পারে। 

প্রায় হিন্দু-বালকেরই “অগ্রচ্ছদ1, বা পুংযৌনেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগের চমটি 

€ 0:900০৪ ০. 1070882) ) থলির গুটানো মুখের মত আবদ্ধ 

অবস্থায় থাকে । অথচ উহার নিয়ে প্রস্রাবের 

ম্রলা, 'শিশ্ন-বসা” প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া! মাঝে 

মাঝে চুল্কাইতে থাকে । সেইজন্য অনেক সমর শৈশবে* অনাবস্তকভাবে 
ইন্ড্িয়োখান ঘটে । বহুক্ষেত্রে 01080705818, 13212101615 প্রভৃতি রোগাক্রমণে 

স্থানীয় প্রদাহ উপস্থিত ও মুত্ররোধ হইয়া শিশুর জীবন সংশয়াপন্ন করিয়া 

ভুলে। তখন সামান্ত অস্ত্রোপচার দ্বারা অগ্রচ্ছদ। কাটিয়া শিক্নমুণ্টি 
€2191)5 [06718) উন্মুক্ত করিয়া দিতে হয় । এই উপনর্গসুহকে এড়াইবার 

জন্যই মুসলমান-সমাজে নুন এবং ইহুদী ও গোড়া রোমান্জ্যাথলিক্ 
সমাজে 017:01)75019102-প্রথা প্রচলিত আহছ। | 

বাল্যকালে স্ুন্নৎ হইলে ভবিষ্যুং-জীবনে কি কি স্ুুখ-সুবিধা পাওয়া 

বায়, ডাহা অপ্রাস্ঙ্গিক হলেও মাত্র একটিই উল্লেখ এস্থানে করিয়া! বাইব। 

অগ্রচ্ছদ। 



নরনারীর যৌনবোধ ৪৯ 

অগ্রচ্ছদ্াবৃত শিশ্রমুও অত্যন্ত সংবেদনশীল বা ঘাত-কাতর হয়; সেইজন্য 

নারী-সহবাস-কালে প্রথম প্রথম পুরুষের কথঞ্চিং শীঘ্র বীর্যস্বলন 

হইয়া বার। সাধারণত অগ্রচ্ছদাহীন লিঙ্গ অপেক্ষাকৃত কিছু বেশীক্ষণ 
রতিরণে যুবিতে পারে । বস্তুত এই কারণেই কামচতুর! রমণীগণ, ইহুদী বা 
নুসলমান্ পুরুষদিগকে এত গছন্দ করেন। কিন্তু কতিতাগ্রচ্ছদ। পুরুষের 
একটা মহৎ অন্ুবিধা আছে। বাল্যকাল হইতে শিশ্নমুণ্ড খোলা থাকার, 
উহার বেদনাবোধ-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে সুখবোধ-শক্তিও কমিয়া যাঁয়। 
স্থতরাং রমণ-কালে উহারা অপেক্ষাকৃত অন্ন সুখ বোধ করেন। 

তদুপরি মূত্রস্থালী (7312899: ) অত্যন্ত পরিপুর্ণ হইয়া উঠিলে, 
কাপড়ের সহিত বা কোলে উঠিয়া শরীরেব সহিত একটু কঠিনভাবে ঘর্ষণ 
লাগিলে কিংবা উপুড় হইয়া শয়নের অভ্যাস করিলে, প্রায়শ বালকদিগের 

সঙ্কোচন-বিস্তারণের ইন্জরিয়োক্সন সংঘটিত হইতে দেখা যার়। 

সোহাগ-বশে অথবা শাসনকল্পে শিশুর জজ্। বা 

নিতম্বে ক্রমাগত আঘাতের ফলে তাহার উপস্থ- 

স্থিত কাঁমকেন্ত্র অতি সহজে উত্তেজনশীল হইয়া পড়িতে পারে । যে-কারণে 

হউক, এইব্ূপু অবস্থায় পৌছিলে, কখনো! স্বাভাবিক কৌতৃহুল বশত, কখনে! 
বা গ্রচ্ছদার নিয়দেশে কু নেচ্ছা বশত শিশু হাত দিয়া অগ্রচ্ছদা উস 
করিবার চেষ্টা করে এবং অনেক সময় অতি সত্বর কৃতকার্য হয়। বাল্যকাল 

হইতে বু শিশুই অগ্রচ্ছদার সক্কষোচন-বিস্তারণে একটা ক্ষীণ অনির্বচনীয় 
পুলক অনুভব করে; কেহ কেহ আবার এই সময় শুক্রনিঃসারণের 

প্রাকৃতিক প্রেরণার অভাব-নিবন্ধন, শুক্রাভাবে প্রশ্নাব-নিঃসারণ ছারা 

উত্তেজনা প্রশমিত করে । 

প্র্াব করিবার সময় ব্যতীত অন্য সময় লইয়া নাড়াচাড়া 
করিলে বা অগ্রচ্ছদ্বা সন্কোচনের চেষ্টা করিলে, পিতা-মাতা বা আত্ীয়- 

কৌতুহল 



৫৩ বাল্যে যৌনবোধের স্বাভাবিক বিকাশ 
৮ পরপর ০ পা আস ৮ পপ পা শস্পা পাপী সীল স্পা সপে পিিত পাপা সত শাশিশীশিশি 

স্বজনের নিকট শিশু তিরস্কার বা প্রহার লাভ করে। কিন্তু তাহাতে 

টা তাহার কৌতুহল প্রদ্মমিত থাকে না,_বরং 
ভিভাববে সে যনে করে- ইহা একট] রহস্তময় বস্তু, 

তিরস্কারের কল যাহা লইয়া ক্রীড়া কর! প্রকাশ্ঠে অনুচিত 

(পরন্ত অপ্রকাশ্রে নিষিদ্ধ নহে)! তখন গোপনতার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া 

আর উপায় থাকে না ।...এমন অনেক ক্ষেত্র দ্বেখা গিরাছে, বেখানে 

অনেকগুলি প্রার়-সমবয়স্ক বালক মিলিয় বাগানে ব৷ গৃহাস্তরালে গিয়া, 

গভীর আনন্দাভিনিবেশের সহিত পরস্পরের ইন্দ্রিয়-পরীক্ষায় অথব! 

সতেজে মৃূত্রবর্জন ক্রিয়ায় নিমগ্ন,__তাহা লইয়া! পরস্পরের মধ্যে প্রতি- 

যৌগিতাও চলে ।...এইগুলি পুরুষ-শিশুর যৌন-জীবনের বাহিক বৈশিষ্ট। 

এমনি করিয়া কাহারো কাহারো অকালে কাম-বোধনের অস্ফুট 

উষালোক উন্মেষিত হইয়া উঠিতে পারে। 



চতুর্থ প্রপাঠ 

০ষীনজ্ঞাঢন অকালপক্ষতার প্রণীলীসমুহ 

জননেন্দ্রিরের প্রতি একটা অতিরিক্ত কৌতুহল অত্যন্ত অল্প বয়স 

হইতেই শিশু-মনে নীড় বাঁধে। বিশেষত সর্বদা যে জিনিবটিকে সংগুপ্ত 
রাখিবার জন্য প্রত্যেকে প্রাণপণ চেষ্টা করে, সেই জিনিষটার রহস্তান্তরাল 
ভারী জাতি আবিষ্কার করিবানু টু ও উদ্যম মানবের 

সহজাত সংস্কার ।-."জননী শিশুকে লুকাইয়া যে 

থাঁবারের ঠোঙাটি সযত্বে ছিক্কার উপর তুলিয়া! ঢাকিয়া রাখিয়া দেন, শিশু- 

মন শত ধমক ও প্রহারের ভয় উপেক্ষা করিয়া, তাহারই মর্মস্থলে পৌঁছিবার 
একাগ্র উৎকগীয় ঘুরিয়া মরে-_লাঞ্চিত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে মুদ্রিত 
পদ্মের কাছে!” মাতা নিশ্চিন্তে গৃহকর্মে রত থাকেন; শিশু চেয়ারের উপর 

টুল্ রাখিয়! অতি সন্তর্পণে তাহার উপর উঠিয়া, ঢাকা উঠাইয়া দেখে__ 
তাহার মধ্যে কি কি খাবার আছে। যে খোকা! শুধু দেখিয়া তৃপ্ত হইবার 
নহে, মে ছুই চারিখানি তুলিয়া লইয়া, রসনার রস-নিবৃত্তি করিতেও 

পশ্চাৎপদ হয় না। পরদিন সকালে মাত! ঢাকা তুলিয়! দেখেন-_ তাহার 

অজ্াতে সন্তানের নাগালের বহির্দেশস্থিত খাগ্ুভাগারে বেমালুম চৌর্যবৃত্তি 

সাধিত হুইয়াছে। * “ভাবের ঘরে চুরি”র মতো, এরকম ভাওার-ঘরে চুরি 
তো বড় কম অপরাধ নহে | 

কিন্তু এমনি করিয়াই পিতা-মাতার অজ্ঞার্জে'তাহাদের ছুধের বাছার। 
গোপনতার যবনিকা তুলিয়া, নিগুঢ় ভ্ঞান-ভাগারে চুরি করিতে টুনুখ, 



৫২  বৌনজ্ঞানে অকালপকতার প্রণীলীসমূহ 
দা পাপা সপ স এপ শশী স্পেশাল শী স্পা পোপ সত বা পাপ পেস্ট সপ শাপাপীশীস্পাা স্পেস পাস রর 

উন্মত্ত হয়”_ কখনো চেরার হইতে পড়িয়া! পা মচ্কাইয়৷ ফেলে, কখনো 

হয়ত ছিক্কার উপরে হাত চালাইতে কৃতকার্য হয়, কখনো আবার খাবারে 

হাত দিতে গিরা বোল্তার কামড়ে কীদিয়া আকুল হর। কিন্তু নগ্ন 
সত্যকে শ্লীলতার আবরণে ঢাকিয়া রাখিলেও সে মানা মানে না-_বাধায় 

বিহ্বল হয় না। 

অধ্যাআজগতে শিশুর যৌন জ্ঞান-লাভাকাজ্ষার চতুর্দিকে যেমন 

সামাজিক ও পারিবারিক রক্রচক্ষুর দৃষ্টি জড়ানো থাকে, আধিভৌতিক 

পরিমগ্ুলে তেমনি শিশ্নমুণ্ডটি (21809 70019 ) প্রকৃত-প্রদত্ত অগ্রচ্ছদার 

চর্মার! ঢাক] থাকে । এই উভয় জগতেই এমন একট সময় আসে, যখন 

এই লৌকিক বাঁ বাহ্প্রাক্ৃতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার জন্য তাহার 
সত্তার মধ্যে সর্বজয়ী একটা চেতনা--একটা সংবেদনা-_-একটা উন্মাদদন! 
র্ণরণিয়া উঠে; তখন যে উৎস-মুখ হইতেই হোক তাহার পিপাসা 

প্রশমিত করিতে চেষ্টা করে। খুস্থীপুর্ণ মাথা চুল্কাইয়৷ উঠিলে মাথা 
চুল্কান হইতে শিশুকে নিবৃত্ত রাখা যদ্দি সম্ভব, কিন্তু তাহাকে যৌনবযস্ 
সম্বন্ধে ভাবগত ও বন্তগত ধারণালাভের স্পৃহা! হইতে নিবৃত্ত রাখা সম্ভবপর 
নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 

স্থানীয় কোন উপসর্গ না জন্মিলে, পুরুষ-শিশু সচরাচর বাল্যবস্থায় 

যৌন জ্ঞান-লাভের জন্ত সাধারণত অতি চঞ্চল হয় না বটে; কিন্তু এই 

অকালপরিপক্কতা বু পরিষাঁণে নির্ভর করে 

যৌনজ্ঞানে পরুতা, কুল-সংক্রামণ বা! বংশপরষ্পরাগত গুণের উপর । 
বংশানুক্রমিক বাহার পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা 

উভয়ে যৌন-রসাম্বা্দ অতি অল্প বয়সেই লাভ করিয়াছেন, তাহার 

মনে অকালেই একটা স্বাতাঁবিক যৌনম্পৃহা৷ জাগিয়্া৷ উঠিতে পারে ; 
এবং, সামান্ত আভাস, ইঙ্গিত বা সুযোগের ক্ষেত্র পাইলে, এ গ্রযুপ্ত 



নরনারীর যৌনবোধ ৫৩ 
স্পা লাশ সিসি শি পসপোপ্পাল পাপী সস অপ 

প্রবৃত্তি প্রবল আকারে প্রকাশ পায়। বাল্যকালে বিবাহিত ও কৈশোরে 

সম্প্রযুক্ত পিতা-মাতার সন্তান অকালপরুতার বীজ রক্তের মধ্যে লইয়াই 
জন্মগ্রহণ করে; এবং এইরূপ দম্পতির পরবর্তী সন্তানেরা উত্তরোত্তর 
বেণী অকালপরুই হইতে থাকে । ইহার ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমাদের 

দপ্তরে আছে। 
তারপর এই অকালপরৃতা বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে_ অন্যান 

অভিজ্ঞ সঙ্গীদের সহিত মিশিয়! । পিতামাতার সম্প্রয়োগের দৃণ্ত দেখিয়া, 

তিনি চারি বৎসরের শিশুর মনে যৌন-কৌতুহল সহসা! জাগিয়া৷ উঠিতে 
পারে; এবং এঁ ছবির প্রতি নিমেষের দৃষ্টিপাতে তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার 
অবচেতন মনের উপর চিরতরে মুদ্রিত (৮0019 50100) হইয় 

যায়। শত শাসন-অন্ুশাসনের সাবান-জলে মে দাগ আর উঠে না। 

রাত্রিকালে বেগবর্জনের নিমিত্ত জাগরিত পাঁচ বৎসরের শিশু, লঞ্ঠনের 

স্তিমিত আলোকে, অসতর্ক পিতা-মাতার রতি-ক্রিয়া সনর্শনাস্তর, 

কৌতৃহলের-বশবর্তী হইয়া! পাড়ার কোন ক্ষুদ্র বালিকার উপর উহার 
বিনিয়োগ করিতে যত্রবান হইয়াছে,_এইরূপ উদাহরণ সত্যকার জীবন 

হইতে আহরণ করিয়া দ্দিতে পারি। বলাবাহুলা, শিশুদের ধারণা-শক্তি 

যেন প্রথর, অন্ুকরণপ্রবুত্তিও সেইরূপ প্রবল ।... 
প্রায় সকল বালকই বাস্তব কাম-চরিতার্থতার দীক্ষা গ্রহণ করে-_ 

কোনে বয়োজ্যোষ্ঠ ব্যক্তি বাণ্র সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়কারী 

কোনে সমবয়স্ক বন্ধুর নিকট হইতে । সকল জ্ঞানের রাজোই সেই এক 

ব্যবস্থা! এ জগতে সকলেই গুরু হইবার বা! সাজিবার জন্ত বিধিমত চেষ্টা 
করে। যেজ্ঞানেবা কর্মে মানুষ স্ুখানুতৃতি পাইয়াছে, তাহা প্রচার 
করিবার স্পৃহা মানুষের ন্বভাবধর্ম। কিন্তু সদগুরুধ'ষন আছেন, বদগুরুরও 
তেমনি অভাব নাই। 

সম পাপা পিশিপশ সস স্পিসপাস্পিা শসা সী সীশিশি শান 



৫৪ যৌনজ্ঞানে অকালপকুতার প্রণালীসমূহ 
এ পপ পপ পপ টপ পপ পা পাস পালশাশিশীী্পী শা পিসী শশী ীশীক্স 

এমন অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আছেন-_ধীাহারা কচি বাঁলকদ্দিগকে যৌন- 

ভীবনের কদর্য অভ্যাসগুলি শিখাইয়৷ দিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করেন। 

ূ এই সকল ব্যক্তি-যে সকল সময়ে অশিক্ষিত, 

রি অর্ধশিক্ষিত বা নিম্নপদ্স্থ হন্ কিৎব স্ত্রী-সঙ্গ- 

হাতেখড়ি সুখ-বঞ্চিত থাকেন এমন কোনো ধরা-বীধা 

নিয়ম নাই। এই প্রবৃত্তি তাহাদের বিকৃত রুচি, অস্বাভাবিক মন ও রুগ্ণ 

দেহ-বিধানের পরিচয় দেয়। এ সম্বন্ধে পরে আরো কিছু আলোচনা 
করিব। 

স্বামী করৃক পরিত্যক্তা, প্রোধিত-ভর্কা। বা বিরহোন্মাদিনী যুবতী 

বা বয়স্থা বিধবাগণও সময়ে সময়ে বালক বা! কিশোরদিগকে যৌন-জীবনের 

প্রথম অভিজ্ঞতা দান করেন-__এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নহে । 

ইহার দ্বারা গর্ভ-সঞ্চারের আশা নিবারিত হয়, লোকের সন্দেহ-বীজও 

অঙ্কুরিত হয় না এবং তাহাদের স্থনামের হানি হইবার কোনো আশঙ্কা 
থাকে না। এরূপ অনেকগুলি ঘটনার বিবরণ আমর! সংগ্রহ করিতে সমর্থ 

হইয়াছি। 

লেখকের জনৈক সহপাঠী (এম-এ পাশ করিয়া অধুনা কোনো স্বাধীন 
ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন, ) তাহার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 

চতুর্্শ ৰসর বয়ক্রম-কালে তিনি প্রতিবাসিনী কোনো বধিয়সী বিধবার 
নিকট যৌন-সম্মিলন-কর্মে সর্বপ্রথম দীক্ষিত হন্। লেখকের পল্লীগ্রামস্থ 
কোনো দুর আত্মীয়, ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, পিতৃগৃহে অবস্থিতা 

কোনো! বিবাহিতা যুবতী কর্তৃক এ ভাবে আমন্ত্রিত ও শিক্ষা-প্রাপ্ত 

হইয়াছিল বলিয়। স্বীকারোক্তি করিয়াছে ।".. 

খুলনা জেলার নিভৃততম পল্লীর কোনো! নিঃম্বা মধ্যবয়ন্কা বিধবা 

তাহার শ্বামীর ভিটায় সন্ধ্যা-প্র্দীপ জালাইতে একাকিনী বাস করিতেন। 
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ড়ান্ত নমুনা পার্খের বাটার দেবর-পুত্র সম্পর্কাঁয় একাদশ 
বংসর বয়স্ক কোন জ্ঞাতি-বালককে রক্ষকরূপে 

লইয়! তিনি রাত্রে শয়ন করিতেন । বংসর ছুই নিঝণ্ধাটে বায় । তারপর 

মদনের শাসন সমাজের অন্ুশাসনকে ভ্রুকুটি-্রভঙ্গ করিতে আরম্ত করে। 

ছেলেটি সঙ্গীদের নিকট হইতে অবস্ত যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু ভাবগত 

জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। আত্মীয়! রমণীর রাগোদ্দীপক উপচারসমূহ 
অর্ধধুমঘোরে সে প্রথমে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ মনে করিতে করিতে ক্রমশ 

তাহাদের অন্তরের অন্তরাল দেখিতে পাইল। রমণী যখন উদ্যোগী 

হইয়! বালককে নিদ্রিত-জ্ঞানে তদ্বার। সম্প্রয়োগের বাসন! মিটাইয়া লইতেন, 

তৎকালে সে জাগিয়া প্রথম করেকদিন মুতের মতো পড়িয়া থাকিত, ভয়ে- 

বিল্ময়েআবেগে তাহার সমস্ত সন্ত স্তব্ধশ্বাস হুইয়! রহিত। তারপর 

পরস্পরের চৌর্যবুস্তি পরস্পরের নিকট একদিন ধর] পড়িয়া গেল; এবং 

তদ্ববধি স্বচ্ছন্দে নিরস্কুশভাবে পারম্পরিক সম্মতিতে উভয়ের রিরৎসা-যজ্তে 

প্রাত্যহিক আহুতি-দান চলিতে লাগিল। 

কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটির1 গেল ! চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক বালকের 

স্বচ্ছ তৃপ্তিনিঝরে বিষাক্ত অঙ্কুর--পরীক্ষিতের ফলে হুম সর্পশিশুর মতো 

যে এমন করিয়া আত্মগোপন করিরা থাকে, তাহা আগে কে জানিত? 
***ছেলেটির বাড়ীর লোকের নিকট ব্যাপারটা আর অজানা রহিল না; 

স্বার্থের খাতিরে তাহার আর এই ঘটন। হাওয়ার মুখে ছড়াইতে দিলেন 

না। বালকের পিতা৷ কলিকাতায় ব্যবসা করেন। চারিমাস গত হইতেই 

এখানকার কোন আশ্রমে ভ্ত্রীলোকটিকে আনাইরা, যথাসময়ে তাহার 

প্রসবকার্ষ সম্পাদনের ব্যবস্থা হইল । তারপর তিনি গঙ্গাক্সনান করিয়া! তুলসীর 

মালা গলায় দিয়া. 'নামার্বলী জড়াইয়া, %ঁ,প্রত্যাগতা রূপে দীর্ঘ সাত 
মাস পরে পল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। সখের বিষয়, তীহার শুভ্র 

০০ 



সত পপ পা জা জা 

৫৬. যৌনজ্ঞীনে অকালপকতার প্রণালীসমূহ 
সা পিশীপিপ আপীল জর আত আস শে সাপ সপ ৮ সী পাল পপ ৮ পাশা সপসপাশ স্পাীপ শা শ্প্প শিপ টি পিপি আপ 

মর্মর-নিমিত সতীত্বের ফলকে সমাজ-শাসনের বিন্দুমাত্র আচড়, পড়ে 
নাই 1, 

ইহা অত্যাধুনিক ইব্সেন্-বার্দীদের অধ্যাত্ম-সমুদ্র-মস্থিত নিছক্ গল্প- 
কথা নহে, সুর্যের মতো সত্য, প্রত্যক্ষলন্ধ ঘটনা । এইরূপ নিত্য কত 

শত ঘটিতেছে! ইহ! জীবনের অসন্দিগ্ধ অচ্ছোদ্ধ যবনিকার অন্তরা€ল-- 

ভৈরব শাসন-তরঙ্গের অব্যবহিত নিয়ে, মানব-মনের অসম্বরণীয় স্বাভাবিক 

প্রেরণায় যে সকল প্রকৃত ঘটনা ঘটিতেছে-_তাহারই একটি ! 

সংরক্ষণবাদ্ীর! শুনিয়া আশ্চর্যান্িত হইবেন যে, এই জাতীয় ঘটনা-সংশ্লিষ্ট 

নারীগণের বেশীর ভাগই নাটক-নভেল-বায়োস্কোপের প্রভাব-বিবজিতা 

হইয়াই এই জাতীয় “অপকর্ম” সাধন করিয়া থাকে ।... 

রতি-রাজ্যে পুরুষই সাধারণত স্ত্রীলোককে প্রথম প্ররোচিত করে__ 

এই ধারণ! সর্বদেশে সাধারণের মনে প্রবল। বখনি বহির্বিবাহিকভাবে 

কোন নর-নারীর মধ্যে যৌন-সংযোগের ব্যাপার 

নারীর প্ররোচন। ধরা পড়িয়াছে, তখনই নারী নিজেকে নির্দোষ 

প্রতিপন্ন করিয়া, পুরুষের ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপাইয়! দিয়াছেন, _যদিচ 

ঘটনা সত্য হইলেও সামাজিক শাস্তির ভাগ তাহাকেই বেশী ব্টন করিম 
দেওয়া হয়! আদালতে কন্তাঁদুষণের (১0690) যতগুণি মাম্লা 
উপস্থিত হয় এবং বাহার জন্য, ঘটন৷ প্রমাণিত হইলে, শতকরা আশীটি 

ক্ষেত্রে পুরুষ লোক সাজা পায়, সেগুলির পঞ্চশাধিক কেসে স্ত্রী-পুরুষ 

উভয়েরই পাপকার্ধে সমান সম্মতি থাকে ;-__হয়ত পূর্বরাগের লক্ষণগুলি 
অসহিষ্ণুতা বশত পুরুষই আগে প্রকাশ করিয়! ফেলিয়াছে এবং ভোগরাগের 
শেষ পর্যন্ত দেখিতে অবিমৃষ্াকারিতার মতি অপর পক্ষকে ঘরের বাহিরে 
টানিয়া আনিয়াছে। 

পুরুষকে যে নারী সক্রিয়ভাবে প্রলুব্ধ করিতে পায়ে-_ইহা! অনেকের 
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কলিকাতার কোন চিকিৎসক তাহার নিক জীবনেতিহাস হইতে সংগ্রহ 
করিয়া কয়েকটি ঘটন! গ্রন্থকারকে বলিয়াছেন । তাহাতে দেখা বায়, 

কৈশোরে ক্রমাগত ছুইটী বিবাহিতা স্ত্রীলোক করৃক তিনি প্ররোচিত 

হইয়াছিলেন। একটি রমণীর সহিত তিনি একাদিক্রমে ছয় বসরকাল 

(২৯ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু-কাল পর্যন্ত) অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট 

ছিলেন ; উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনগণ এ ঘনিষ্ঠতা শ্নেহের নিদর্শন 

ভাবিয়া! পরম্পরের অবাধ মিলনে কোনরূপ আপত্তি তুলিতেন না! 

শেষোক্ত স্ত্রীলোকটির স্বামী রেলওয়ে-গার্ড ছিলেন 3 সময়মতো! স্বামী- 

সঙ্গলাভ তাহার ভাগ্যে বড় কমই জুটিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন কোন ভদ্রলোক বোধ হয় তাহাদের বাল্যকালের 

ঘটনাসমূহ স্বৃতিপটে জাগ্রত করিলে, দেখিতে পাইলেন যে, নিম্ন জাতীয়া 
কোন যুবতীর নিকট হইতে তাহার! যৌন-প্রকুতির বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন । নিতান্ত অজ্ঞ বালককে যৌন বিষয়ক অভিজ্ঞতা দানের এই 

যে নোদনা, ইহা! ষে শুধু নিয় শ্রেণীর যুবক-যুবতী বা! প্রৌট-প্রৌটার মধ্যেই 
নিবদ্ধ_এমুল, নহে, অনেক সমর উচ্চবংশজাতের মধ্যেও এ প্রেরণার 

অভাব ঘটে না। তবে উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষদিগের ভিতর আক্মসম্মান, 

শালীনতা ও সন্বিং-বোধ অপেক্ষারুত তীক্ষ থাকায় অথবা থোচিত স্ুযোগ- 

সুবিধার দ্বার অপেক্ষক্কুত অল্প উন্মুক্ত থাকায়, এইরূপ কামন! কাহারে! 

মনে উদয় হইলেও সচরাচর সংসিদ্ধ হইতে পারে ন1। 



পঞ্চম প্রপাঠ 

পুর্বযৌনবনের €ষীন-জীবন 

অধ্যাপক মোল্ যৌনপ্রবৃত্তির বিকলন-প্রসঙ্গে_ম্পর্শনাভিলাষ এবং 

নাড়ীগত ও দৈহিক রূসবিশেষের নিষ্কৃতিসাধনেচ্ছা নামক যে দুইটি 

উদ্বেলীবস্থা আবেগের উল্লেখ করিয়াছেন, উহাদের ক্রমিক 

স্কুরণের মধ্যপথে মানুষকে একটি বিশিষ্ট অবস্থায় 

উপস্থিত হইতে হয়__যাহার অভাবে শেষোক্ত আবেগটির উৎপত্তি অসাধ্য 
হইয়া পড়ে । হ্যাভ্লক এলিম্ প্রমুখ ইংরাজ যৌনবৈজ্ঞানিকগণ এই 

অবস্থার নাম দ্িয়াছেন--8%2%০ ০ 69769001007 বাঙ্গালায় ইহার 

নাম দেওয়া যাইতে পারে-_“উদ্বেলাবস্থ।”। প্রিয়জনের সংস্পর্শ-লাভ 

করিয়া অথবা তাহা সংস্পর্শসুখ কল্পনায় আনিয়া, তাহার বাক্য অথব 

সঙ্গীত শুনিয়া, তাহাকে সন্দর্শন করিয়া অথবা তাহার আলেখ্য দেখিয়া, 
সমস্ত দেহ-মনে উদ্বেল অবস্থার উদ্ভব হয়; সমস্ত নাড়ীতন্ত্ে গুলকবেদন।- 

মিশ্রিত একট] দুঃসহ উন্মাদন! জাগে; সমস্ত দেহে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত 

হয়--বিশেষ ভাবে দেহের কেক্ধরস্থলে, দেহমস্থিত জীবনামূতে শুক্রাধার 
পরিপুর্ণ হইয়। উঠে, এমন কি লিঙ্গোথানও বহন্গেত্রে সম্পূর্ণভাবে হইতে 

দ্বেখা যাঁয়। বাল্যকালের যৌনাবেগে এই উদ্ছেলাবস্থা! একপ্রকার অজ্ঞাত 
থাকে বলিলেই হয়। কিন্তু কৈশোর ( মোটামুটি চৌদ্দ হইতে সাড়ে সতর 
বংসর বয়স পর্যস্ত ) এই অবস্থার প্রথম সুচনা করে। 

কৈশোরের প্রারন্ভেই সকলের এ অবস্থা জাগে না, তবে উহার স্থাঁিত্ব- 
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শশী ০? সপ প্র পপ পপ পা শপ সপ স্পা পিপাসা টিসি পণ পস্পাপা ই শিিশীগ ও 

কালের মধ্যে যে জাগিবেই, তাহ ভূর়োদর্শনলব্ধ সত্য । যাহার জাগে না, 

লীড়েন জারের টা ্বভাঁবগণ্ডীর বাহিরে- নিদানশাস্ত্রের 

বিষয়ীভূত করিয়া রাখা স্বচ্ছন্দে চলে । অন্যান্ত 

উপমা দৈহিক ও মানসিক অবস্থার সহিত ইহাও 

কৈশোরের অন্যতম প্রধানতম বৈশিষ্ট । ধাহার1 রসশান্ত্র (01597001865 ) 

অধ্যরন করিয়াছেন, বৈদ্যুতিক শঙ্তিদ্বারা লীডেন্ জার প্রপুরিত করার 

উপমা প্ররোগ করিলে, তীহান্না উদ্বেলাবস্থার রহস্য সম্যক উপলব্ধি করিতে 

পারিবেন। শরীরে উদ্দেলাবস্থার উদ্রেক করিতে যতখানি সময় 

অতিবাহিত হয়, তদপেক্ষা অল্প সময় ব্যরিত হয় উহার প্রশমন: কলে,__ 

ঠিক যেরূপ লীডেন্ জার ভাড়িত্দবারা পরিপুর্ণ করিতে যতখানি সময় লাগে, 
তদ্বপেক্ষা অনেক কম সময় লাগে মুত্তিকাম্পর্শে উহার নিস্তার-সাধনে । 

আগ্ানন্দকে উদ্বেলাবস্থার অঙ্গীভূত করা চলিতে পারে, কারণ প্রান ক্ষেত্রেই 
উহ! এই অবস্থার পরিবর্ধন করে। বল! বাহুল্য, বিধিনিদ্বি্ট স্ত্রীসঙ্গম দ্বারাই 
উদ্দেলাবস্থার প্রশমন করিতে হয়। কিন্তু কোন সভ্য্দেশেই কিশোর, 

বরসী পুরুষ আইনসঙ্গতভাবে স্ত্রীসঙ্গম করিবার অধিকার পায় না, তদুপরি 

সুরত সম্বন্ধে স্থনির্দি্ ও সুনিশ্চিত আকাজ্ষাঁও এই বয়সে জাগে অতি অল্প 

কিশোরেরই । কাজে কাজে স্বভাবই কৈশোরিক উদ্বেলাবস্থার প্রসাদ- 

কল্পে প্রতিনিধিত্বস্থচক কয়েকটি সাম্বনাকর প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া 

লইন়াছে। 

যথন ওষ্ের উপরিভাগে গৌপের আভাষ পাওয়1 যায়, যখন অগুকোযছয় 

স্কীত ভইয়া* আপনার মধ্যে সরস সজীব শুক্রব্ণ্ট উৎপাদন করিতে সুরু 

কৈশোরের বশিষ্ট .করে, যখন .লি্মুল-দেশে সুক্প রোমরাজী 
উদগত হইন্ডে 'খাকে, গলার স্বর গাঢ় হুইয়। 

উঠে, পুরুষোচিত বাহ্থাভ্যস্তরিক লক্ষণণ্ুলি বখন পরিস্ুট হট্তে আরন্ত 



৬০. ূর্বযৌবনের যৌন-জী যৌন-জীবন. 

কবে, তখনি বুঝিতে হইবে, কৈশোরের বিজয়োদ্ধত চ্যাট ্ররারার 

প্রাসাদ-চূড়ে উড্ডীয়মান হইয়াছে । তখন হইতেই তরুণ মনে সত্যকার 

যৌনবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হইতে ও যৌন-প্রেরণায় তাহার সত্তা 

স্বতই রণরণিতে থাকে । এই সময় শত অবধান, শত স্ুশিক্ষা, শত চেষ্টার 

দ্বারাও নবীন কামনার বিকাশের ধার! রুদ্ধ করা যায় না। 

ধাহারা বলেন যে, তাহাদের সন্তান-সন্ততি নব জাগ্রত পৌরুষের এই 

ক্ষুরণাগ্রহ ও তংসহিত যৌনেন্দ্রিয়ের ভুর্দমনীয় উত্তেজনা অনুভব না 

করিয়াই যৌবনের জয়মাল্য-ভূষিত তোরণ-ঘার অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, 
কৈশো অনিবার্ধ তাহাদিগকে একবার নিজেদের বিগত 

কৈশোরের দ্বিবসগুলিকে স্মরণে আনিতে 
পরিবর্তন 

অনুরোধ করি। তবুও ষদি তাহারা নিজের 

ধারণাকে অত্রান্ত বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে চাহেন, তাহা হইলে 

তাহাদিগকে স্বর্গত কুলদানন্দ ব্রক্মচারীর “শ্রীন্রীসদ্গুরু সঙ্গ” ১ম ও ২য় 

খণ্ড এবং মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

অরণি-সঞ্জাত শুকদেব পুরাঁণ-কর্তাদ্দের কর্পনা-জগতে চিরঞ্জীব হইয়া 

সী পারেন, বাস্তব জগতে তাহার স্থান নাই ! 
২ কৈশোর, কি নর কি নারী, প্রত্যেকেরই 'জীবনাবর্তে 

এ টির প্রয়োজনীয় অবস্থা, মানব-জীবনের বিকাশ-পথে একট! 

অভিনব আত্মচেতনার অপরূপ পান্থশাল! | . বাল্যকালে যে আবেগ তাহার 

মনের জানালায় কখনো-সখনো উকিঝু'কি মারিত, সে যাহাকে চিনিয়াও 

চিনিতে পারিত না, প্রচুর অসন-বসন-নুপ্তি-ক্রীড়ার মধ্যে সে যাহাকে 
প্রায় ভুলিতে পারিত, সেই আবেগ কৈশোরোন্মেষে আত্মপরিচয় দিয়া, 
তাহার প্রাণের দ্বারে সকাতর করাঘাত করিতে থাকে । কিশোর দ্বার 

পথুলিন্না এই শাশ্বত অতিথিকে বেন সাদরে বরণ করিয়া লয়; তাহার 
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জীবনসত্তা যেন সষস্ত অনাহত তন্ত্রাগুলিতে সুরের পরশ লাগাইয়! 

গুঞ্জরিয়া উঠে_-প্রভাতে আজ কোন্ অগিথি এল প্রাণের দ্বাবে। 
আনন্দ-গান গা*রে, হৃদয়, আনন্দ-গান গা'রে।” 

শৈশবে বা বাল্যে যে যৌনখোধ কতকটা প্রযুপ্ত বা! অর্ধনুপ্ত অবস্থায় 

ছিল, যাহার রূপ ধরা পড়ে নাই, বাহার কর্মকেন্দ্র চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত 

হইয়া ছিল, যাহার দুর্দমনীয়তা৷ ছিল না-_উদ্রগ্র 

কৈশোরের আকুষ্টি ছিল না স্থিরনিশ্রুতা ছিল না, 

যৌনবোধ সেই যৌনবোধ কৈশোরে নিদিষ্টতার পাদ্বভূমিতে 

নামিয়। আসে 3 উপস্থ, তাহার ক্রমবর্ধন, তাহার 

ক্রমপরিবর্তন, তাহার রূপ, স্পশ ও গন্ধ ঘেরিয়া একট। অতল জিজ্ঞাসা- 

মিশ্রিত এষণ| বাসা বাধে-_দ্বিন দিন যাহার শক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর 

হইয়া উঠে। তবুও তাহার আকাজ্ষার মধ্যে গৃড়িমসি করে একট! 

অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতার ভাব; কারণ প্রায় সারা কৈশোর কাল জুড়িয়াই 
সমকাম ও বিষমকামের মধ্যে চলে একটা দারুণ দ্বৈতরণ,_উহাতে কে . 

কখন্ জয়লাভ করে তাহার ঠিক নাই। সেইজন্ত স্ত্রী ও পুরুষজাতির মধ্যে 
কিশোরের ভালবাসার দোলকমন্ত্র ক্রমান্বয়ে আন্দোলিত হইতে থাকে। 

সমকামে সমধিক অভ)স্ত সে, সাত আট বৎসর ধরিয়া হৃদয়ে তাহার এই 

প্রবৃত্তি নীড় বাঁধিয়া! আছে-_-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, সহজে উহ! কি ছাড়িয়া 

যাইতে চাহে? 

বস্থত প্রথম প্রথম সমকামই জয়লাভ করে, তারপর তাহার প্রতাপ 

ক্রমশ স্তিমিত হইয়া আসে; তখন বিষমকাম বা নারীজাতির প্রতি 

যৌনাকর্ষণ জয়নত্ীক্ণ্ডিত হয়। কিন্তু কাহার কাহারো সত এই সাধারণ ও 
সনাতন ক্রমপরিবর্তনের প্রতি বিদ্রোহ “ঘোখণা করিয়া বসে ; তাহাদের 

ক্ষেত্রে সমকামই বিজয়ী হয়। আবার কাহারো কাহারে। মানস-শিবিরে 



এই উভয়বিধ কামের মধ্যে একট! শাস্তিসন্ধি স্থাপিত হয়; তাহারা 

একপ্রকার সমভাবেই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে 

স্্রীলোকের প্রতি আকাঙ্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার দৈন্ট দেখিয়া! ও তাহার 

আকাঙ্ষার নিবুত্তি তত সহজনাধ্য নহে বলিয়া, তাহারা হয়ত কখনো 

কখনো পুরুষের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে বেশী। অনুকুল অবস্থার মধ্যে 

কিশোরের এই আকাঙ্ষা প্রকৃত যৌনাবেগযুক্ত হইয়া, নবজাগ্রত 
ইন্দিয়দার দিয়া প্রন্ফুরিত হইবার যখন প্রয়াস করে, তখই তাহার নাম হয় 
“সমমেহন” | 

কিন্তু স্বভাবনির্দেশের নিকট বে ষোলো আনা মাথা নত করিয়া চলে, 

সে পনের ষোলো বৎসর বয়স হইতে নারীর প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট হয়। 

এই আকর্ষণের মধ্যে যৌনাবেগ মিশ্রিত 

কৈশোর-যৌনাবেগের থাকে সত্য; কিন্তু উহার পরিস্ফরণ-পথে 
স্বাভাবিক পরিণতি অনিশ্চয়তার কুয়াসা তখনো অনেকখানি 

ৰ ঘনীভূত থাকে বলিয়া, প্ররুত যৌনসংযোগের 

ব্যগ্রতা কিশোরের মধ্যে বড়একটা দেখা যায় নাঞ্। উপস্থ ব্যতীত 

অন্ঠান্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করিতেই তাহার প্রাণ ব্যাকুল হয়, নারীর 
প্রতি এতদিনের উদ্বাসীনতার তুহিন রাশি নবারুণ-রশ্মির পেলব উত্তাপে 

ধীরে ধীরে গলিয়! যায়; দ্বণার পাত্রী তখন আরাধনার প্রতিমা হইয়া 

তাহার নয়নসন্মুখে ক্রমোজ্জল হইয়া প্রতিভাত হয়। 
সপ পপ রন পপ পা পত 
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নরনারীর যৌনবোধ ৬৩ 
শপ প পাপ পাশ পোপ শা 

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দেহগত যে সকল বৈশিষ্ট ৪ সমর পরিস্ছট হইতে 

থাকে, তাহার প্রতি কিশোর-কিশোরী উভয়েই অত্যন্ত সচেতন হর এবং 

অপরের দেহের যে সকল নববিবন্তিত লক্ষণসমূহ সাধারণত আবৃত থাকে, 

সেই সকলের প্রতি তাহাদের একটা হূর্বার অন্ুসন্ধিংসাঁ ও কৌতুহল. 

সঞ্জাত হয়। গৃহপালিত জীবজন্ত, পক্ষী ও পতঙ্গের সন্তোগ-দৃশ্ত 

দেখিষী কিশোর উহার তাৎপর্য বুঝিতে পারে এবং এরূপ কর্মে ষে 

মান্থষেরও অধিকার আছে, তাহা হদয়ঙ্গম করে। অনাস্বাদিতপূর্ব 

আদিরসের অর্ধস্ফুট ধ্যান ও ধারণার সে একটু-একটু করিয়া নিমগ্ন হয় 

বটে, কিন্তু উহার চরিতাথতার চেষ্ঠা তাহার মধ্যে দেখা যাঁয় খুবই কম। 

যদি বা কোনরূপ চেষ্টার ভাব থাঁকে, তথাপি তাহার ভিতর উদ্দেশ্যের 

অপরিককতা, অভিজ্ঞতার অভাব 'ও আবেগের শ্লথমূলতা থাকে বলিয়া উহা 

বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারে ন1। কিশোর-কিশোরীর দেহে যৌবনোচিত 

পৃথক পৃথক লক্ষণগুলি যতই বিকশিত হইয়া! উঠে, পরস্পরের প্রতি 

আকর্ষণের তীব্রতা ততই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ বা সাধারণভাবে স্পর্শন__এই চারিটি ইন্দ্রিয়গত 
অভিজ্ঞতার জন্য পরিণত কিশোর ব্যাকুল হয় । উহ্বাতেই তাহার আকাঙ্া 
সম্যক্ চরিতার্থত! লাভ করে। একটি লাবণ্যময়ী যুবতী বা মুকুলিতস্তন 

কিশোরীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাহার সর্বশরীরে আনন্দ-শিহরণ 

রণরণিয়া উঠ্ঠি; তাহাকে পুরঃপুন দেখার আকাজ্ষ। যেন মিটে না, 

হাজার বার দেখিয়াও তবু তাহার সমস্ত সত্তা যেন গুমরিয়। বলে-_-“নয়ন না 

তিরপিত ভেল ।+, প্রিয়ার গান বা তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবার, হয়ত তাহার 

সহিত আলাপ-পর্রিয় করিবার জন্ত তাহার প্রাণে কামন। জাগে; 

তাহাতেই তাহার যৌনাবেগ পরিতৃপ্ত হইতে পান, নহেত তাঁহার ভিজা 
চুলের গন্ধটুকু আত্বাণ করিতে, অঞ্চলখানি স্পর্শ করিতে, তাহার করতলে 



৬৪ পূর্বযৌবনের যৌন-জীবন 
পিসী আাসপাপপাি শী? স্পেস পপ 

আপন হস্তখানি ন্তস্ত করিতে তাহার ভাল লাগে; তাহার বেশী কিছু 

সে চাহে না। কোন কোন পরিপর্ক কিশোর যদি বেশীদুর অগ্রসর হয়, 
তাহাহইলে ভাবোচ্ছ্বসিত কে নারীরূপ ধ্যান করিতে করিতে হয়ত 
একান্তে গাহিতে পারে-_“একটি চুমার লাগি আমার পরাণ কীদে হায়?” 
কিন্তু কিশোরকালের মধ্যে ক্রমাগত চত্ুরিক্দিয়দ্ধারা নারী সন্বন্বীর জ্ঞান 

আহরণ করিতে করিতে, অথব৷ পরিণত বালিকার সংস্পর্শ ঘন ঘন লাভ 

করিতে করিতে, পুরুষের পঞ্চমেন্দি় সহজে উদ্দীপিত হইরা উঠিতে পারে, 

এবং সত্যকার যৌনসংযোগের মধ্য দিয়া তাহার বাসন! স্ফষতিলাভের 

উদ্যোগ করিতে পারে । কৈশোর-বিবাহ না হইলে, আমাদের সমাজে 

অবশ্ত এরূপ পৌনঃপুনিক স্ত্রী-সংস্পর্শ লাভের বড়-একট] স্থযোগ ঘটে না। 

এস্থলে পুরুষের কৈশোর সম্বন্ধে আরও ছুইটি-একটি কথা! বল! আবগ্তক। 

কিশোরীর স্ায় কিশোরের মধ্যেও লঙ্জাভাব প্রায় সমান ভাবেই জাগে। 

লজ্জামীলতা বয়স্ক পুরুষ ও সর্ববরসের স্রীলোকের নিকট 

ও ভাবুকত _-বিশেষভাবে সমবয়সী বা ঈষৎ কনিয়সী 

বালিকার সশ্ুখে তাহার সরমসন্কোচ জাগে 

সমধিক পরিমাণে | এমন কি, সময়ে সময়ে, বালকের লজ্জা বালিকার 

চেয়ে বেশী পরিষ্ফনুট দেখা যায়; কোন কোন ক্ষেত্রে সমবয়স্ক 
বালকের সহিত আলাপ-পরিচয়ে বালিকাকেই অধিকতর অগ্রসর দেখা 

যায়। এক্ষেত্রে বুঝিতে হয যে, ত্র কিশোরের মধ্যে পৌরুষ বীজ 
আশানুরূপ পরিস্ফৃট হয় নাই, অথচ অন্তরে যৌনবোধ রীতিমত মাথানাড়া 

দিয়া উঠিম্নাছে। মানুষের_-বিশেষ করিয়া নারীর লজ্জাশীলতার 
মনোবৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে আমার্দিগকে অতঃপর «একটি পৃথক অধ্যায়ে 

বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইবে। কৈশোর জীবনে এককভাবে বা, 
কোনরূপ অবৈধভাবে রেতঃপাতে অভ্যন্ত হইয়া পড়িলে, পুরুষের 



নরনারীর যৌনবোধ ৬৫ 
শি শিস পপি িশহ শাল পাপী পাপ পপ 

লজ্জাশীলতা নিবিড়তর হইয়া উঠে--এমন কি গুরুজনের নিকটও; সেই 

সঙ্গে ভয়কাতরতা আসিয়৷ যোগ দিতে পারে । আবার অনেকের বাহিরের 

ক্রিয়1-চাঞ্চল্য ও সআামাজিকতা-ভাব স্পষ্ট হাস পায়। পিতামাতা কিন্তু 

সাধারণত এই সকল লাজ-বিনম্্র বালকদিগকে সৎ বলিয়া আন্মপ্রসাদ 

লাঁভ করেন। এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে অথবা বিবাহের কিছুদিন 

পরই লজ্জাধিক্যের কুয়াস| দ্রত কাটির! যায়; তখন সে গুরুজনের 

নিকট কতকটা মাথা খাড়া করিতে পারে, রমণী-সমাজেও অনেকটা 

অসঙ্কোচে পরিভ্রমণ করিতে পারে । 

তারপর আর এক কথা । এই বয়সে সকল বালকেরই সৌন্দর্যবোধ 

ধীরে ধীরে জাগ্রত হয় ; শুধু রমণীর রূপে নহে, বাহ প্রক্কৃতির সর্ববিধ 

প্রাতিভাসিক বিকাশের প্রতি তাহার মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে। চিন্তারাজ্যে 

সত্যই তাহার একট। অভিরাম বিপ্লব আরন্ত হয। অনেকেই কাবা, 

সঙ্গীত, সুকুমার সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি আকুষ্ট হয়; দ্বিদলমধ্যস্থ 

তৃতীয় চক্ষু সন্তর্পণে উন্মীলিত হয়, নূতন ভাব-জগতে তাহাদের নবজন্মলাভ 

হয়। লক্ষ্য কিয়! দেখিবেন, যোল-সতের বৎসর বয়সে সকল কিশোরই 

অল্পবিস্তর কবি ও ভাবুক হইয়া পড়ে *। অবশ্ত অশিক্ষিতের মনে এই 

ভাবুকতার উদ্দীপনা আসে নিতান্ত নগণ্য পরিমাণে । কাহারে। কাব্যরস 
৮৮০ পাশা পাত পা এ শপ আপ শাশক্পাসপি শা শী পি শশা পপ পি পপিপপাশীশি শাসমপিসপাশপীপি পেপসি শষ আত পাপ | আশা 

* [00679 810708979 00 108 10108 700 0099 079৮ 20 019 ০৮০ 01 

(09 01910.00 909 91000110601 90091165 1000099 2 10017009117000 
200. 10512019600 0 5111900 10910910000. 17900 1 17970 আ:0) 09 
279 10৬9 01 50008, 90706119729 ৪000৮ 07০ 916990108 01 
89580066008 987 089 86398 01 27899 800. 1092065 10 (8 19009- 

090৩, 00৪ 80050180101 0009 00810 01 00910, 10910006 ৪0৫ 

1000810, ৪79 80900090090 &00. 79000 60 500. ৪. 0198796, 009 10 
€102010981900, 111) 02 18 100৬ 191 211 981197 631091650093 

200 90105029063 ৪8977 01709 288 13041108.১--থ. ০11016 10. 
19১517117577109, ০01. 1 0. 523 (14 001010, 1005), 

€ 



৬৬ ূর্বষৌবনের যৌন-জীবন 
ররর শা পা, আআ ৯ সপ এস আস পাস পাপী আক্কাস চি 

অন্তরের মধ্যেই উৎসারিত, ফেনায়িত ও সীমাবদ্ধ হইয়া থাঁকে, 

কাহারো বা কাগজে-কলমে সমূর্ত হইয়া প্রকাশ পায়। এই কবিত্বের ভাব 

সারা যৌবনকাঁল ব্যাঁপিয়! অপ্রতিহত গতিতে বহিয়। চলে; অনেক সময় 

বিবাহের কিছু পরে অথবা ছুই একটি সন্তান-সন্ততি হইলে, তবে স্তিমিত 

হইয়া আনে *। 
কৈশোরের পরিবর্তনগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপিলে, যৌবনপ্রারস্তে 

পুরুষের শ্বভীবের মধ্যে একটা বিশিষ্ট গুণ বিকশিত হইয়া! উঠে __সাহস 

বা অগ্রগামিতা । যৌনবোঁধ ঘাহার যত বেশী পরিস্ফুট হয়, তাহার তত 
সাহসের আধিক্য দেখা যায় । তদুপরি বর্দি এই সময়ে কোন প্রকারে 

নারী-সহবাসের রসাস্বাদন সে করিতে পায়, তাহাহইলে আর কথাই 

মা নাই । নারী-সহবাসেও পুরুষের এই গুণটি 

অত্যন্ত কাষে লাগে । ঘিন্মিনে+, সাহুসহীন 

পুরুষ কোন নারীর নিকটই মনোরঞ্ক হইতে পারে না। অত্যন্ত 
কামাসক্ত! রমণীও পুরুষের সম্মুথে অনিচ্ছা বা ওদাসীন্ের মনোরম অভিনয় 

করেন-__শুধু তাহার এই সাহসের পরীক্ষা করিতে । কৈশোরের শেষে বা 
যৌবননথত্রপাতে জাহসিকতা-গুণের বিকাশ হওয়ার জন্য শক্কিচ5, 
বিপজ্জনক ব্যায়াম, শ্রমসাধ্য ক্রীড়াপদ্ধতি, ও গৃহ-বাহ্িরের নানারূপ 
অভিনব কর্জিষ্ঠতার প্রতি বহু যুবাঁর মন প্রধাবিত হয়। ইহাছারা 

যৌনবোধ-বিকাশের পথে বিশেষ বাধা পড়ে না, তবে উহার প্রত্যক্ষ 
উদ্দেষ্তসাধনের চেষ্টা কতকট' প্রমিত অবস্থায় থাকে । গৃহকোণে 

১০০ পপি ক ৯ 
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_নরনারীর যৌনবোধ ৬৭ 
শপ সী শশী শি ৮ শী শা শি শপ শপ শ্কপল্দ এপাশ শিস ছি শা শী সস 

যে যত একান্তে বসিয়া দিন কাটার, তাহা মনে যৌনবিষয়ক চিন্তা 

তত অধিক পরিপুতি লাভ করে; এমন কি, অধ্যয়ন বা নিদিধ্যাসন- 

কালে ও সামান্ত রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও সে বস্তুগত প্রেমের নানাবিগ 

দিবাস্বপ্র দেখিতে ছাড়ে না। 

যৌবনের প্রথমভাগে চিন্তা ণলতা' বুদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু তাহাকে 

যথাসাধ্য অকার্ধকর করিবার কন্ঠ যুবক নিজেই নানাবিধ উপায় আবিফার 

করে। তদ্রপরি, তাহার চিন্তাপারার মধ্যে 

বিদ্রোহী যৌবন সম্ভবনীরতা, অসন্ভবনীরতা', সন্ত, স্বপ্র, আবেগ 

ও উদ্বেগের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয় »_কাক্তেই উহ্বার গভীরতা ও হয় 
অল্প, উহাতে স্ুবাবস্থিতিও থাকে সামান্য | দাঁধারণ বুদ্ধি, বিপদে স্থৈর্য ও 

সুক্ষ বিচার-শক্রি তখনো জন্মে না। তথাপি অংত্বশন্কুর উপর অতিরিক্ত 

বিশ্বাস আসে; কখনো কখনো! গ্রচলিত সামাভিক্ বা রাষ্িক ব্যবস্থার 

প্রতি উপেক্ষার ভাব জাগে। সেইজন্ত একজন আমেরিকান লেখক 
বলিয়াছেন--71১0৮ 13 1০৮০011000787৮, ০৮015630008 

97861017105 2100 00505510018.” 

সচরাচর সতের আঠার বৎসর বয়সের মধ্যে আমাদের দেশের কোন 

কোন কিশোর" (“অধিকাংশ যৃবক' কথাটি ব্যবহার করায়ও বিশেষ 
পরের ক্ষতি নাই ) মনে মনে একট বালিকাকে 

ভালবাসে । এই ভালবাস! শহরের ইট-পাথর 

অপেক্ষা পরীর স্সিগ্ধ প্রর্ুতি-ভবনে জন্মলাভ কবে ও বর্ধিত হইবার ন্থুযোগ 
পায় অতি সহজে ১ এবং এ ভালবাসার মধো সকল ক্ষেত্রে সম্তোগের 

বাসনাই যে প্রধান *আসন অধিকার করে__-একথা বলা চলে না। 

এই ভালবাসার জোত কখনো *কখনে। বিবার পূর্ব পর্যন্ত সমান টানে 
বছিয়। চলে। অনেক সময়ই ইহাদের মধ্যে সহজভাবে ভালবাসার 



৬৮ পূর্যযৌবনের যৌন-জীবন 
পপ পপ সস সাপ পপ পাপা পপ পা সস অপ সপ শামি পাস ৮ শপ শপ তর পপ শর আস সপ্ত 

কথাবার্তা, উচ্ছ্বাসপুর্ণ পত্রালাপ অথবা ঘনিষ্টভাবে মেশামিশি হয় না। 
কখনো বা স্নেহের সম্বোধনে, সামান্ত আচে-ইসারায়, নগণ্য উপহার কিংবা 

অনুকূল আচার-ব্যবহার দ্বারা এই প্রেম ম্ফুত্তি লাভ করে, এবং প্রায়শ 

“দাদা; সম্বোধনের অন্তরালে ইহার প্রত্যক্ষ সংবিৎ আত্মগোপন করিয়া 

থাকে। সামাজিক শাসন, পারিবারিক প্রভাব এবং আধ্যাত্মিক ভাব- 

ভূয়িষ্ঠতা, অতিরিক্ত সঙ্কৌচণীলতা অথবা সুবিধার অভাব আবার উৎসাহী 
যুবকের স্থুরত-স্পৃহাকে অধিকাংশ স্থলে সত্যত করিয়া রাখে । যাহ! হউক, 

এই নূতন প্রেমিক তাহার সাধনার বস্তর স্ুনজরে পড়িবার 'ও তাহার 

তুষ্টি-বিধানের সুযোগ লাভের জন্য বিধিমত চেষ্টা করে ; এবং অপর পক্ষের 

সামান্য ইসারায় তাহাকে একান্ত নিজস্ব ভাবিয়া চরিতার্থ হইয়া যাঁয়। 
বালিকার নিকট হুইতে কার্ধষে, বাক্যে বা ইঙ্গিতে কোনরূপ 

আশ্বাস না পাইয়াও কোনে! কোনো বুবক তাহার (প্রেম-নির্বরকে 

তদ্ভিমুর্খী করিয়া রাখে । বালকের মনোগত প্রেমের আদর্শের সহিত 

যে বালিকাটি সব চেয়ে বেশী খাপ্ খায়, বালক তাহাকে দূর হইতেই 
ভালবাসে ; দূর হইতেই তাহার হাসি দেখিয়া! জগৎ মধূময় দেখে কান্না 
দেখিয়া বিশ্ব তমসাবৃত জ্ঞান করে। নিমেষের জন্ত তাহাকে কাছে পাইলে, 

আনন্দে আত্মহারা হয়। শব্যায় শুইয়া তাহার রর্প ধ্যান করিতে 
করিতে নিদ্রা যায়, নিদ্রাকালে তাহারই স্বপ্র দেখে। তাহার নামে 

কবিতা লেখে অথবা লিখিবার চেষ্টা করে; নচেত প্রেমের কবিতা বা 
উপন্তাস একনিঝিষ্টচিত্তে পাঠ করে। স্থুযোগ পাইলেই সে অত্যন্ত 
অকৃত্রিম বন্ধুর নিকট তাহার মহান্ প্রেম ও প্রেমিকার, মধৃময় কাহিনী 
শ্বপ্ন-রঙ্গীন কবিত্বের ফুল-ফগ-পল্লবে ভূষিত করিয়! ব্যক্ত করে,__তাহার 

পুলক-বেদনার ইতিহাস সারাদিন ধরিয়া বলিরাও যেন শেষ হইতে 

চাহে না! আবার কেহ কেহ এবিষয়ে অত্যন্ত তুষ্জীভাবাপন্ন ও অন্তমব্বী 



নরনারীর যৌনবোধ ৬৯ 
সপ শপ আপ এ পপ সপ পপ 

হয়; কেহ কেহ বা নিজের মনোভাব গোপনের জন্য নারীর প্রতি একটা 

ঞ্াহা তাচ্ছিল্য, উদাসীনতা বা উপহাসের মুগর অভিনয় করি থাকে | 

আম্মরক্ষা ও আস্মপালন মানুষের সহজাত সংস্কার; তাহার নিম্নেই 

হইল-_আ'পন প্রেমভাজনদিগের রক্ষা ও পালনের স্থান । এই সংস্কারের 
বশবন্তী হইগ়াই পৌরুষ-প্রণোদ্দিত যুবা অপরের লুন্ধ দৃষ্টি হইতে 
তাহার সেই রক্তমা ংসময়ী মানস-প্রতিমাকে রক্ষা করিবার এবং অন্ততপক্ষে 

মনে মনে তাহাকে পুরাপুরি নিজস্ব ভাবিয়! 

প্রেমে ঈর্মার ভীব 'আম্মগৌরব লাভের চেষ্টা করে। এইজন্য 

তাহাকে সর্বদা সতর্ক ও সঙ্গাগ থাকিতে হয়। এই সময় মন সহজে 

সন্দেহ-প্রবণ 'ও ঈর্ষাপ্রহথ হইয়া উঠে। প্রেমাবেশ তেমন গভীর হইলে, 

ছলে-ছুতায় সন্দেহভাজনকে সে জব্দ করিতেও সচেষ্ট হয় ; স্তবপর হইলে, 
প্রেমপাত্রীর সম্মুথেই তাহাকে ভূপাতিত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। ইহাই 

হইল প্রাথমিক প্রেমের গৌণ সাহস ; এবং এই গৌণ ও মুখ্য সাহস-বোধ 

পুরুষেরই একচেটিয়] ৷ 

ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে জানা যাইতেছে যে, শতকরা পচানব্বই জন 

বাঙ্গালীর বিবাহ আঠার হইতে পঁচিশের মধ্যে হইয়া থাকে । কিন্তু চৌদ্দ 

হইতে আাডে-সতের আঠারর মধ্যে পুরুষের 

বিবাহ শতকরা মাত্র দুইজনের হয় ) সম্প্রতি 

“সদরণ বাল্য-বিবাহ-নিরোধ আইনের” প্রভাবে 

ইহাও অচল হইতে বসিয়াছে। সুতরাং চৌদ্দ হইতে আঠারর মধ্যে 
তরুণদ্দিগের ফে যৌনবোধ সঞ্জাত এবং পুষ্তীভূত হয়, তাহার তো 

স্ু্তিলাভের একটা প্রণালী, চাই! বয়ক্ব:ধ.:র মধ্যে ক্রমাগত গরম 
বাম্প জমিতে থাকিলে, একসময় তাহা! ফাটিয়া যায়, সেইজন্য 

বৈজ্ঞানিকগণ বয়লারের মাথায় “সেফ্টি ভ্যাল্ভঃ নির্মাণ , করিয়া 

₹ আপস দত সে 

দৈহিক উদ্বেলীবস্থার 
€ সেফটি ভ্যাল্ভ, 



৭০ পূর্বষৌবনের যৌন-জীবন 
শাসন আন আআ উ পপ. সা সপ সপ পর 

দ্বিয়াছেন, আশঙ্কাজনক অতিরিক্ত বাষ্প তাহার মধ্য দিয় বাহির 

হুইয়! যার। % 

সমাজের মতে, কেবলমাত্র স্ত্রীসংসর্গের মধ্য দিয়! বীর্যপাত স্বভাবসঙ্গত 

ও আইন-সঙ্গত এবং বিবাহের দ্বারাই স্ত্রীসংসর্গ করা ধর্মীনুমো দিত 

অনুষ্ঠান। কিন্তু যখন সাধারণ ক্ষেত্রে চৌদ্দ হইতে 'মাঠারর মধ্যে বিবাহ 
বা স্ত্রী-সংসর্গের উপায় নাই, তখন সমাজের এই বিধানকে মানিয়৷ চলা 

কিশোরের পক্ষে কষ্টকর । তাই ইহার বিরুদ্ধে তাহার অন্তঃপ্রকৃতি 
অসহিষুণ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহার অন্থঃ প্রকৃতি তখন বয়লারের 

“সেফ্টি ভ্যাল্ভ, খুলিয়া দেন্._পুণ্তীভূত দৈহিক ও মানসিক বাপ্পের 

চি 274 প্রয়োজনাতিরিক্ত অতশকে বহিচ্চার করিয়া দিবার 

দোষ নিমিন্ত। চৌদ্দ-পনেরো হইতে অন্তত পঁচিশ 

বংসর বরস পর্যস্ত পুরুষলোকের বাধ্যতাজনিত ব্রহ্মচর্য পালন করিবার 

কালে. মাঝে মাঝে আপনাআপনি বীর্ধযপ্তন হইয়া থাকে । জাগ্রত অবস্থা 
অপেক্ষা নিদ্রার অবস্থার এইরূপ বীর্ষপাত হওয়া অধিকতর স্বাভাবিক । 

সাধারণত কোনো কামোদ্দীপক স্বপ্নের পরিণামে ছিজোন্খিত হইয়া 

এই রেতন্থলন সংঘটিত হয় বলিয়া! ইহার নাম “ন্বপ্রদোষ” রগ্ঠা হইয়াছে । 
কিন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বপ্রদদোষ আদে কোনে স্বপ্রের 

সহযোগিতা ন! পাইয়াই প্রকাশিত হুইয়৷ পড়ে । আধুনিক ইয়োরোপীয় 
শারীর-বৈজ্ঞানিকগণ ( একমাত্র 7710707)7 ব্যতীত সকলেই ) একবাক্যে 

স্বীকার করেন যে, স্বপ্নদোষ কৈশোর বা যৌবনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-_ 

যদ্দি উহা! একট] সঙ্গত গণ্ডীর মধ্যে সংঘটিত হয়। অধ্যাপক ফার্ররিঙ্গার, 

বয়স, সুস্থতা ও অবস্থা বিশেষে প্রতি মাসে পনের* বা দশদিন অন্তর 

নিদ্রাকালীন্ অনিচ্ছাপ্রহ্ুত শুক্রক্ষরণ সম্পূর্ণ বৈধ বলিয়া মত. প্রকাশ 

করিয়াছেন। প্রফেসর লোয়েন্ফেন্ড, আবার সপ্তাহে একবার স্বপ্ন দোষ 



নরদারীর রসের 4 ্ ৭১ 
্ঞ্্ ।  স্প্পিশ আ জশপ শা শি ৮ শপ শীটিশশপদ শি সত ০ সপ” শপ শপ শা শসপ সপ্পপসপ্সশসসপ আজ শপ সপ সপপ পপপাপপপ  স স  শাশ শপ 

হওয়াকে স্বাভাবিক সীমানার মধ্যে টানিয়া আনিরাছেন। আমাদের 

মতে, বরস ও দেহগঠন হিসাবে, কৈশোর ও যৌবনে বাবৎ নিয়মিত 

সত্রীসঙ্গমের ব্যবস্থা না ঘটে, তাবৎ প্রতিমাসে চই ব! তিনবার হ্বপ্রদোষ 

অম্পূর্ণ স্বতাবসঙ্গ ত-_অবগ্ত যি ইহার সহিত বীর্মস্বলনের অন্তবিধ কোন 

কৃত্রিম উপারান্থসরণ না থাকে । এইবপ স্বপ্রদোষের পরদিন বে দুর্বলতা 

ও অবসাদ আসে, তাহা আমরা অকারণ উদ্বেগের ফলে নিঙ্গ মনে 

জন করি। 

অনেক বুদ্ধলম্পটতপস্বী ও অকুষ্ঠিত স্বার্থপর ওষধ-ব্যবসায়ী, এই 

প্রাকৃতিক প্রশমন-ব্যবস্থাকে সাংঘাতিক ব্যাধির লক্ষণ বলিয়! প্রচার 

করে; অপরিণতবুদ্ধি যুবকগণও ইহাদের মননিমোহন কুহক-বাঁণী অকপটে 

বিশ্বাস করেন । কিন্তু যাহারা এই বধুনে স্বেচ্ছায় আনুষ্ঠানিক ত্রহ্মচর্যকে 

জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সিদ্ধগুরুর উপদেশ মতে 

কামনা-বহ্ছির শ্বাসরুদ্ধ করির! সাঁধন-মার্গে উঠিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই 

সাক্ষ্য দেন যে, বিধিযতো। নিয়ম-পালন ও সাধামতো। প্রতিরোধ-চেষ্ট! সত্তেও 

প্রকৃতির এই কল্যাণকর ব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দেও! সুসাধ্য হর নাই । 

এই জে গেল মানুষর আপন ইচ্ছা ও চেগ্রার বহিভূঁত একপ্রকার 

বীর্ষপতন। ধর্মশাস্্ না বলিলেও চিকিৎসাশাস্ত্র একটা সীমার মধ্যে 

এইরূপ বীর্যপতন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া বিধান দিয়াছেন। স্থান- 

কাল-পাত্র বিশেষে এই সীমার একটা মোটামুটি ধারণ; উপকে 

দিলাম । এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা, কিংবা এই স্বাভাবিক গুক্র- 

নিঃসারণের প্রন্তি অহেতুক আশঙ্ক। জদ্মাইয়! দেওয়ার ফলে, আমাদের 

দেশের যুবক সম্প্রদীয়ের কতখানি অনিষ্ট ৭ ইতেছে, ততস্বন্ধে সুল্ 
বিচার করা-_বক্ষ্যমান্ পুস্তকের অধিকার-বহিভূতি । 

যৌবনের . উন্মেষে একদিক দিয়া জননবন্ত্রগুলি ও শুক্রপ্রবাহ 



ভাব প্রকট হইয়া উঠে; একটা অনিরুক্ত বাঁসনা-__-একটা অসম্পঞ্ঠ 

লোোরে প্রসার-পিপাসা__একটা অনিরুদ্ধ ৪ 

আগ্রহ, তখন সমগ্র মানস-সত্তাকে আলোড়িত 

মানসিক প্রগতি করিয়া তুলে। ভিতরকার আত্মপ্রণোদনায় 

হউক, অথবা বহিরাগত জ্ঞানের দ্বারা হউক, নারীরূপের বস্তুগত 

দিকৃটির প্রতি, তাহার আকর্ষণের যোগাতম কেন্দ্রুটির প্রতি তাহার 

নয়নোন্মোচিত হয়। অ্টার ইচ্ছার সহিত সে আপনাকে যুক্ত করে-_ 
স্্টির মাদকতায় সে অধীর হইয়া উঠে। বিশ্বের সমস্ত নারীপ্রকৃতির 

অন্তরে ডুবিয়! দে তাহার সকল রহস্তের মুক্তা প্রবাল ছঁকিয়া তুলিতে চান । 

সে যেন নিজেকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না-_েন 

পুর্ধিমার তরঙ্গোচ্ছসিত সিন্ধু! চতুদিকে সে যে-সকল বিধিনিষেধের বেড়া 
দেখে, তাহা নির্মমহস্তে ভাঙ্গিতে চাহে | তাহার সর্ব কর্মপ্রচেষ্টারই 

উপর একটা অপুর্ব উদ্দারতা, অতৃপ্তিকর উল্লাস, ধবৎস ও সৃষ্টির একটা 

ছন্দোহীন ব্যাকুলতার ছাপ লাগিয়া থাকে! রবীন্দ্রনাথের “নিঝরের 

্বপ্ণভঙ্গে” এই অবস্থাটি সুন্দর প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে £-* 

“জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, 

ওরে উথলি উঠিছে বারি, 

ওরে প্রাণের বামন৷ প্রাণের আবেগ 

রুধিয়া রাখিতে নারি। 

থর থর করি” কাপিছে ভূধর, 

শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে? 
ফুলিয়া ফুলিরা ফেনিল সলিল 

গরজি উঠিছে দারুণ 'রোষে ।*. 



ষষ্ঠ প্রপাঠ 

স্বনেসহুন 

এক্ষণে পুরুষে যৌনবোধকে সকল দিক্ দ্িরা' সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন 
করিতে হইলে, নারীর অনুপস্থিতি সন্েও তাহার স্বেচ্ছাকুত বীর্ষপাঁতন 

বিষয়টিকে আমাদের আলোচনার আমলে আনিতে হইবে। স্থলভাবে 

দুইটি শীর্ষে বিষয়টিকে বিভক্ত করা বাইনে পারে। একটির নাম-__ 

স্বমেহন”, পাণিমেহন? বা “হস্তমৈথুন? € 801-01)190) 200-2101101512) 

11053600)06101)) ; অন্তটির নাম “সমমেহন” বা 'বিঘোনি-মৈথুন € 78019 

1017)0-১০119110) 

বাহা জগতের প্রভাব ও আন্তরিক প্রেরণা-__ ইহার যে-কান-একটি বা 

উভয়বিধ কারণই তরুণকে বীর্ষপাতনে প্রবৃত্তি দিতে পারে । এততদ্ব্যতীত 

দেহগত কোনো স্থানীর কারণেও কামের বোধন 

উত্তেজনার প্রণালী হওয়া বিচিত্র নহে। দর্শন, স্পর্শন। শুলণ-- 

প্রধানত এই তিনটি ইন্রিয়ের পথ দিয়! বাহৃজগতের প্রভাব মস্তিকে বা 

মনের মণিকোঠায় উপস্থিত হয় এবং যৌন-চিন্তার স্পন্দন জাগাইয়া 

জীবসত্বার বীণা-তার বঙ্কৃত করিয়া! ভুলে । পৃবেই উল্লেখ করিয়াছি 

যে, কোনে! তরুণীর মুখ, কোন নিখু'ত নগ্রভাক্কর্য, ব'মকেলিমপ্তিত কোনে? 

চিত্র, সাধারধ্নত রমণীর যে সকল অঙ্গ আবুত থাকে-_তাহার একাংশ 

দর্শন, কোনো রমণী-কণ্ঠের, সঙ্গীত, কলহাশ ব' প্রীতিপূর্ণ বচন শ্রবণ, 
কোনে দয়িতের অঙ্গ-পরশন-_-কৈশোর-যৌবনে কাঁমোত্তেজনা উৎপানে 

সহায়ত। করিতে পারে । 



৭8 স্বমেহন 
শা শপ এ ০ শপ পাশাপাশি শ্প্পীপপাী শে | পপ জপ পপ তত আপা পপ স্পস্ট পপ পা পপ পপ আপ পাস শা 

মুত্রস্থালীর (1)1209০:) মধ্যে অত্যধিক মুত্র জমিলে, টিন 

সন্গিধানে দ্র, পাচড়া, পামা, চুল্কাঁনি প্রভৃতি জন্মানোর জন্য কগু,য়ন 
করিলে, মোট] খা খস্খসে কাপড়ের ঘর্ষণ লাগিলে, মলকোট্ে অত্যধিক 

কৃমির উৎপাত হইলে, রাত্রে চিং বা উপুড় হইয়! শুইলে, অথব! কিছুক্ষণ 
হস্তদ্বারা! লিঙ্গ নাড়াচাড়া করিলে, উহা! উচ্ভ্িত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে 

সঙ্গে একটা অপরিপন্ক স্ুখবোধ হয়। সকলেরই এই স্থবখানুভূতিকে 
নিবিড়তর ও যথাসাধ্য স্থারী করিবার স্বতই ইচ্ছা জন্মে। শুক্রক্ষরণ-দ্বারা 

সেই ইচ্ছার সামরিক চরিতার্থতা না হওয়া পর্যন্ত কোনে স্বাভাবিক 

মানুষের পক্ষেই নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্ধেগ থাকা! কঠিন । 

ন্বমেহন বা পাণিমেহনের সংজ্ঞা পাঠকদিগের নিকট অজ্ঞাত ন! 

থাঁকিলেও বহু পাঠিকার বোধ হর জানা নাই। প্রধানত আপন হস্ত ও 
ৃ গৌণত অন্ত অঙ্গ বা দ্রব্য-সাহায্যে নিজের যৌন- 

বিনেহালর হজ যন্ত্র হইতে বীর্য নিঃসারণ করিয়া উত্তেজনা 

গ্রশমনের নাম--ম্বমেহন*। সম্পূর্ণ আত্মপ্রয়োজনীয়তার থাতিরে 

প্রম্পরের মধ্যে সন্ধি করির়!, একে যখন হস্তদ্বারা অন্যের বীর্যত্থালন 

করিয়া দেয়, তখন তাহাকে বলে “পারস্পরিক পাণিমৈথুন+ 1. সাধারণত 
দ্বাদশ বৎসর বয়স পর হইতেই লিঙ্গমূলস্থ কাউপার গ্রন্থি, পৌরুষ গ্রস্থি, 

প্রভৃতি যন্ত্রের মধ্যে রস-সঞ্চার ও উহার এক বা ছুই বংসর পর হইতে 

শুক্রকীট্ ও তংসংক্রান্ত গাঢ় রস উৎপন্ন হয়। স্বমেহনের অভ্যাস কাহারো 

কাহারো দ্বাদশের পুর্বেও হইতে দেখা যায়। ন্বমেহন-প্রণালী দ্বার 
এই সকল বালকের বীর্ধনির্গম হয় ন! বটে, তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের 

হস্ত-ঘর্ষণের পর তাহারা চরমানন্দের * (02890 ) অনুভূতি লাভ করে । 
০. ডা সর ০ সপ পাপ পপ পপ পপ সি এ পাপ তি পাপা ািশীশিিিপিপীপপ ক আপা লপাশি পি শিস পিস সস পপ সস শিস স্পা 

* যৌনোতেজনার প্রশমন-ক্িয়ার শেষ অবস্থায় আসে 'চয়মানম্গ' ; উহার পরই 
আসে তৃণ্থি, প্রতিনিবৃত্তি ও অবসাদের তাব। তৎকালেই স্তী-পুরুষের 0003 ও 



নরনারীর যৌনবোৌধ ৭৫ 
টি ০৮7 শাদা ০ পর ৮ ৯ সপ এপ পপ স্পা এ শিপ আরা, শ আত আজ চিনি সিএ লি নিউ লি এিিিতিলিন 

যাহার! দ্বাদশ বা ত্রয়োদশে ইহাতে অভ্যন্ত হর, তাহাদের চরম সুখের সময় 
মুত্রনালী হইতে কেবল পৌরুষ ও কাউপাঁর গ্রস্থির পালা রস নির্গত 

হয়-_তন্মধ্যে শুত্রকীটু ও তজ্জনিত গাঁ রস থাকে না। কিন্তু 

ইহাদেরও চরমাননের (072%900) ভাব বথাবথ আসে, তারপরই 
অবসাদ ও শিদ্রালুত1 আসিয়! পড়ে । 

যাহাহউক, নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যাঁর বে, চৌদ্দ হইতে আঠার 
বংসরের মধ্যে কোনো-না-কোনো! সময়ে বা উহার আছ্যন্তকাল স্বমেহনের 

অভ্যা্ জগতের সবত্র প্রচলিত আছে । পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য, অর্দ্সভ্য 

শমেহনের বয় ও ও অসভ্য দ্েশেব লোকসমুহের মধ্যে ব্যাপক 

ভিক্ািনা অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, স্বমেহন 

দ্বারা আম্মকাম চরিতার্থতার অভ্যাস জীবনের 

প্রথমভাগে অস্থায়ীভাবে থাকে শতকরা ষাট. হইতে নিরনব্বই জন 

লোকের মধ্যে । কুকুর, বানর, ঘোটক, হস্তী, ষণ্ড প্রভৃতি জন্ধর মধ্যে 

স্্রীসঙ্গমৈর অভাব ঘটিলে, তাহারা অনেক সময় স্বমেহনের দ্বারা রেতঃপাতে 

তৃপ্তিলাভ করে। আমাদের দেশে সাধারণত তের হইতে পনের 

বখসর বয়সের মধ্যে এই অভ্যাস জাত হয়; আঠার হইতে কুডির মধ্যে 

প্রতিনিবৃত্তি আসে । স্থানীন্ন কোন অস্বাস্থাকর দুর্বার উত্তেজনা বা অন্তরের 

আবেগজনিত স্ুখের প্রেরণার বশবর্তী হুইয়াই যে সকলে স্বমেহনের 
স্বরূপ চিনিয়াছিলেন, তাহা! নছে। অনেক সময় কোঁন অকালপরিপক্ক 

সমবয়সী বা বয়স্ক বন্ধু স্বমেছনরূপ মায়ালোকেব সন্ধান দির! দেয়; 

কখনো বা বাীর কর্মচারী, পাচক, চাকর, এমন কি শিক্ষক ও আত্মীযও 

লজ রণ দা 

সস সা রও আজ 

7082118] 0150708159 হয়; কিন্তু 1781018] 01301)%186এর অভাব ব| বিঘ্ব 
খঘটিলে, শুধু 00০5003 0190191%6ই হইতে পারে। অতপর গরমানন্দ' বিষয়ে 
কতকগুলি নূতদ কথা স্ত্রীলোকের যৌনবোধ-প্রসঙ্গে বল। ছই,ুষ । 

পপ পা পাপী শত স্বর পপ ৫ সপ ০ এছ ৮.০ এপ ০০৩ ০৯, সস. সর 



৭৬ স্বমেহন 
সপ পা ও পা পা শিপ পপ ৯ আও পা পাপন পপ সপিপসপা পাত আপ পাপে আজ পিসী পপ পাশ স্পা পা শা ৮৩ পা শিপ্প্পীপীসীসপআ পপর আপ পপ 

নির্দোষ বালককে এই অভ্যাসে দীক্ষিত করে। দেশাচার তথা শাস্ত্রের 

চক্ষে__স্ুতরাৎ সমাজ ও পরিবারের চক্ষে, এই অভ্যস নিন্দার ও দ্বণ্য; 

সেইজগ্ত এই অভ্যাসের চারিদিকে নিবিড়তম লজ্জা ও সংগোপনতার 

যবনিকা পড়িয়া! আছে। 

কেবল তাহাই নহে, এরূপ উদ্দেহহার' শুত্রব্যয়-_মনুষ্যত্বের সর্বরুদ্র 

আত্মগ্রানির জনক । কিশোরের এতিহ্গত নৈতিক বুদ্ধি--এই 

অভ্যাসকে ঘোরতর অপরাধ বলিয়া মনে করে এবং ধরা পড়িবার আশঙ্কা 

তাহার মনে দিবানিশি রাজত্ব করে। আত্মগ্লানির তিনটি 

আন্বগ্রানি প্রতাক্ষ কারণ এখানে নিদরেশ করা প্রয়োজনীয় 

নী মনে করি 1_-€১) শুক্রের মহামূল্যতা অস্বন্ধে 

ও দুশ্চিন্তা অতিরঞ্জিত ধারণা, (২) শুক্রব্যয়ের পরমোদেশ্া- 

সাধনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে একট সহজ বিশ্বাস, (৩) উহা? আত্মকামের 

অতিস্থল আধিভৌতিক বিকাশ__হীন স্বার্থসাধনার একট] নিতান্ত নির্লজ্জ 

অভিব্যক্তি বলিয়া বোধ। ন্থতরাঁধ স্বমেহনের দ্বারা দেহ-মনের ভীষণ ক্ষতি 

সাধিত হইতেছে, ঈশ্বরের নিকট না জানি কি ভীষণ অপরাধই করিতেছি,__ 

এইরূপ জ্ঞান কিশোরের কোমল হৃদয়ে ভয়াবহ দুশ্চিন্তার দবাগ্সি জালাইয়! 

দেয়) এবং ওই দুশ্চিন্তা স্বমেহন হইতে ক্রমশ তাহাকে অতি ধীরে দূরে 
সরাইয়া লইয়া যায়। তথাপি ছুমিবার নৈসর্গিক প্রবণতা বা কঠোর' 
অভ্যাসের সন্মোহন-শক্তি এবং সামাজিক শাসনের ভয় ও আত্মানুশোচনার 

মধ্যে যে ভীষণ ছন্দ উপস্থিত হয়, সেই দ্বন্দের জের চলে বহুদিন ধরিয়া; 

এবং মুল স্বমেহনজনিত ক্ষতি অপেক্ষা এই দ্বন্দ-্ঘটিত- অব্যবস্থ্িতিই' 

তাহাকে বেশী কাতর করিয়া তুলে । পু ] 
জগতের শ্রেষ্ঠ দ্েহ-বৈজ্ঞানিকগণ, মনোবৈজ্ঞানিকগণের সহিত কণ্ঠ 

মিলাইয়] আজ বলিতেছেন, কৈশোরে পরিমিত মাত্রায় শ্বমেহন করিলে 



 নরনারীর যৌনবোধ ৭৭ 
সপ শিপ শিপ ০ পে শাপিসপ শাশপপশ সপ শর 

কোন নিত্রন্ না; এবং অপরিমিতভাবে ও দীর্ঘকাল চ্ঞ্ এই 

মানসিক হব অভ্যাসে রত থাকিলেও বতটা ক্ষতি হয় 

বলিয়। আমরা প্রচার করি, সন্যই ভতট। 

ক্ষতির আশঙ্কা করা মুর্খতা। স্বমেহনের বিষম পরিণাম সঙ্গন্ধে 

বিবিধ গালগল্প, সচিত্র বিজ্ঞাপন ও র্থিকাদি প্রচান্র-দ্বাতা 

বালকের মনের মধো বে ভন ও আস্মগ্নানির্ট্ুক্ি শেল অনু প্রবিষ্ট 

করাইয়া দেওয়া হয়, তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতেই সে নির্জীব, 

ব্যাধিগ্রস্ত হইব পড়ে । এই অভ্াস পরিত্যাগ করিবার পরও বহুদিন 

পর্যন্ত আমাদের মনে অতীতের স্্তি সলজ্জ অনুশোচন। জাগাইয়া হুলে। 

যৌবন-উষার ওই অপরিহার্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আমনা অনেকেই 

বার্ধক্যের জরা-ক্লেব্যের কারণ খু'ঁজিরা মরি । এমন কতকগুলি কেস্ 

আমরা জানি, যেখানে ব্যক্তিবিশেষ জীবনে কখনো স্বমেহন অভ্যাস না 

করিয়াও চল্লিশে ক্লীবত্ব প্রান্ত হইয়াছেন, অথচ অন্জন কৈশোর- 

যৌবনে খুশীমতো। বীর্ষক্ষয় করিয়া, পথ্শোর্ধে বহাল্-তবিয়তে 
রহিয়াছেন । 

স্বমেহন সম্বন্ধে বৃবিস্তারিত যুক্কিতর্কের অবতারণা করিবার অবকাঁশ 

এখানে নাই। অত্যধিক পাণিমেহন দ্বারা কতটা ক্ষতি ও অন্ন পাঁণি- 

মেহনে কতট। উপকার হয়-_তাহার পরিমাপ করা অথব৷ তৃষ্টান্ত দেখাইয়। 
উহার গুণাগুণের বিচার করাও এখানে সম্ভবপর হইবে না । তবে 

বনুদর্শীতা ও গভীর অধ্যয়নের বলে বলীয়ান হইয়া আমরা বলিতে পারি, 
চৌদ্দ-পনেরো৷ বৎসর বয়স হইতে স্বাভাবিক যৌনসম্বনধ স্থাপন না হওয়! 

পর্যস্ত মাসে তিন-চারিবার কৃত্রিম উপায়ে ঘশুক্রক্ষেপণ করিলে, সুস্থ 

শরীর-মনের কোন ক্ষতিই করে না; তা” ছাড়া এততারা স্বপ্রদোষের 

হস্ত হইতে প্রায় নিষ্কৃতি পাওয়1 ঝর । বয়স ও সুস্থতা হিসাবে ইহাপেক্ষ। 



৭৮ স্বমেহন 
আপ শা শট পাপ সপন তত তর উস সত স্পা আজ সস শি আস এ সদ সত সি আচ সপ সপ অ্ 

স্বমেহনের নির্দোষতা ঘন ঘন স্বমেহনেও আধ্যাত্মিক বা আধি- 

ভৌতিক কোন স্পষ্ট অপকার করিতে নাও 

করিতে পারে--যদ্দি উহার সহিত আত্মগ্রানির আতিশয্য ও বংশগত 

রোগপ্রবণত। না থাকে *। যাহারা গভীর অনুতাপ ও তীব্র নির্বেদ্- 

বশে প্রাণপণ শক্তিতে স্বমেহন-লিগ্গাকে বন্ধ রাখিবার চেষ্টা করে, 

অথচ সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয় না, তাহারাই স্বপ্রদোষের দ্বারা আক্রান্ত হয় বেশী । 

এমনি করিয়! প্ররুতিদেবী দ্বিগুণ প্রতিশোধ লন। স্বপ্রদোষ পাণিমেহন 

অপেক্ষা খুব অন্ন ক্ষতিকারক, এ কথা কোনে! বৈজ্ঞানিকেরই বলিবার 

স্পর্ধা হয় নাই। 

সকলের ধাত্ু-প্রকৃতি সমান নহে । কেহ একরাত্রে একবার সহবাসেই 
ক্লান্ত হইয়া পড়েন, আবার তাহারই সমবরসী কোনও বন্ধু হয়ত উপযুপরি 

দুই-তিনবার রমণেও নির্জীব হইয়া পড়েন না । 
কোন্ ক্ষেত্রে সেইরূপ একই বয়সের একজন বালক দিনে 

ক্ষতিকারক একবার স্বমেহনে তৃপ্ত ও শ্রাস্ত হইতে পারে, 

অন্তজন হয়ত তিনবারেও সেইরূপ বোধ করে না। রীতিমন প্রাসঙ্গিক 

*. 50 00907950106 085 21) 9%1)67161080. 10158101909 ৮৮110 1959 
7990 ০0০00010190. 17 16 80105 ০01 17199019800) 8100 108 00088- 

00610999 11010 ৫1৪ 5167 (18 17000619669  10896071)21100, 10 119810115 
7918008) দ110)006 00071010101) 071091009, 1099 00 1)90 76871108 ০ ৪1৮, 

608 01015 930689 (1796 0098 2ঞণা। ; 006 ৪৪], 6500899 0 1)9910105 

[9:900 0098 1988 11৫1) (09 10 111059 ছা) 101)67160. 101071)10 

[7790191)09111020,,-], 31001, 0৮. 01থা, 00422, 
“ [10 1099107 20856179000) 19 1006 & 111671906 60 11981111]. 1615 8 

৪1081016016 107 8909] 10061090059) 8150 1 1610090 81 79610191 
ঠ20975215, 15 [9 (1020, 79511: 102 019881008 608005 17159 8০81- 

71005675919 00 00 10100106. 00155 21 000 76000 20099 

00৯171000 107 17181)ড 5628 119 20811 9180 0118 £6106151 

19516. স্থ- 110090081010) 07৮৮৯৮01110 252, 



নরনারীর যৌনবোধ ৭৯ 
সপ পাশ শসা শী পা শপ সস শপ শা শ্পাপীসিশপাশ্পী ক্স শশা ৮ পা শীত শাসক পপ পর পি 

না ৫ রা করা ভাল যে, নিয়লিখিত চারিটি কারণে স্বমেহন 

অল্প-বিস্তর ক্ষতির কারণ হইয়া পড়ে £__ 
(১) স্বভাব অন্থস্থ, রৌগ-প্রবণ, দর্বল ও চৌদ্দ বৎসরের নিষ়্বয়স্ক 

বালকগণ বখন এই অভ্যাসে রত হয় এবং এই অভাস যখন পাঁচ-ছয় 

বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয়। 

(১) প্রত্যেক মন্দ অভ্যাসের মতো ইহা বখন নেশার দীড়াইয়া বা 
এবং ভিতরের ভয়স্তুব প্রেরণার অপেক্ষা ন] করিয়া ত্রমাগত বাড়িয়া যায় । 

স্রী-সহবাস অপেক্ষা স্বমৈহন অধিকতর সুলভ ও সহজসাধ্য হওয়ার জন্ট 

কোনো কোনো বালক একট] অনিরুদ্ধ কৌত্হল ও ছূরদান্ত ব্যগ্রতার সহিত 

বহু বংসর ধরিয়! ক্রমাগত ইহার পরিচ'লন! করে ; কেহ কেহ দিনের মধ্যে 

চারি-পাচ বার পর্ষস্ত অবিশ্রান্ত আচরণের ফলে ক্রমাগত নাঁড়ীতন্ত্রের অবসাদ 

(1)05005 01৮1136101) ) ঘটিতে গাকে ১ কাষেই এ অবসাদ বিদুরিত 

হইবার সমর না ঘটায়, একট! স্থায়ী নাড়ীজনিত দ্র্বলতা (7৫০08 

00১1110 ) দেখা দিতে পারে । স্বাভাবিক স্ত্রী-সহবাস বাঁ স্বপ্রদোষ 

অপেক্ষা এই ব্যাপারটিতে নাড়ীগত 'ও চিন্তাগত ব্যায়াম অপেক্ষাকৃত বেশী 

হয় এইজন্য যে, প্রায়ই পাঁণিমেহনের সমন কোন অমুপস্থিত দয়িতের 

চিত্র মাঁনসনেত্রের সম্মুথে পরিস্ফুট রাখিতে হয়। কল্পনা! ও বাস্তবে 

মিশোনো এ মেহনে পরিশ্রম ও অবসাদ একটু বেশী হওয়া কিছু বিচিত্র 
নহে। 

[স্বভাবছূর্বল বালকের অত্যধিক পাঁণিমৈথুন কি কি ক্ষতি সাধন করিতে 

“16 1086 019 00805 800 1£0018090908 191] 05 80০০ 168 
08716915 1১9 (1110, 10111050105 01161 60 11856 48380 11009 0011510 
1006 20 0. 9৮ 1999 0081) 00 13956 61107515 06667852850. 00 
2৪ ৪1] 5116, 11916 এরর 1169110)5৮-- 03, 9, [810065, 07, টো, 

2. 227-38. 



৮০ স্বমেহন 
শশা ০ পাশপাশি প স্পা ৯ জীপ পা সপ পশম পপ পাস পপ 

পারে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কক্ষ্যমান পুস্তকে অনাবগ্তক বোধে পরিত্ক্ত 

হইল |] 
(৩) বিলঘিত অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে যদি পুষ্টিকর আহার্য, স্বাস্থাকর 

বাসস্থান ও নিয়মিত দৈহিক ব্যায়ামের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে। 

(৪) অন্নকম্পাপৃত মধুর উপদেশ ও আত্মবিশ্বাসের বীজ ছড়াইয়া, 
অন্তি ধীরে ধীরে এই অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া, যদি ভত'সনা, 
প্রহার, ঘ্বণা, ভর-প্রদর্শন বা পরিণামের ভয়াবহ করাল চিত্রাঙ্কন প্রসথতির 

ছারা ত্বরিং তাহার মুলোৎপাটন করিতে যাওয়া হয়।. 

মনে রাখিবেন, _ন্বতজাগরিত কামোক্তেজনাকে কত্রিম উপায়ে প্রশমন 

করা__সকল শক্তি প্রয়োগে তাহাকে নিরুদ্ধ করিতে যাওয়ার চেরে বড় বেশী 

নিবুরদ্ধিতার পরিচায়ক নহে ! 



সপ্তম প্রপাঠ 

সমকাম ও সমঢ০েমহন 

অনুশীলনকল্পে এস্থলে পুনরায় উল্লেখ করিয়। যাই» _মানুষ জন্মিয়াই 

সর্বপ্রথম নিজেকে ভালবাসিতে শিখে । আত্মপ্রীতি ও আত্মকাম 

তাহাকে স্বার্থপর, স্বাভিমুধী ও অপরের স্ুখছুঃখের প্রতি উদ্বাসীন 

হইতে শিক্ষা দেয়। শিশু-__মাতা, পিতা ব! ভ্রাভাকে সর্বপ্রথম চিনে, 

প্রেমের আগ্ভাবস্থ! তাহাদিগকে ভালবাসে, সর্দা তাহাদের 

সঙ্গে কামনা করে সত্য ; কিন্তু এই প্রেমের 

মধ্য দিয়া সে নিজের অহংকার (12৫০) 

সম্বন্ধেই সচেতন হয় । “আমি আছি ত্তাই তুমি আছ” এই জ্ঞানে সে 

নিজেকে মহিমামগ্িত করে। তাহার দৃষ্টি হয় ক্ষুত্র, তাহার বুদ্ধি হয় 
অবোধ্য, তাহার জ্ঞান হয় সীমাবদ্ধ; তাই সে দুনিয়ার সবত্র 

শিশ.মহলের মত যে সকল দর্পণক সন্নিবদ্ধ দেখে, তাহার মধ্যে কেবল 

নিজ রূপেরই সহজ্র প্রতিফলন দেখিতে পায়। এই সংস্কারের বশেই, 
অপরের বিনা উপদেশেও কিশোর ম্বমেহন বা পাণিমেহন করিতে 
প্রণোদিত হইতে পারে । তারপর একটা কালক্রম মাসে, যখন সে 
পরের স্থখের প্রতি সচেতন হয় । এই সময় তানার আত্ম-প্রীতির কেন্দ্র 
যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, একাংশ অপরের ৬পর প্রতিফলিত হয়; 
পরকে গ্রীত করিয়া নিজে শ্রীত হইবার একট। অপরিস্ফু১ট আকাঙ্াা। 
তাহাকে পাইয়া! বসে । ইহাই তাহার প্রেমের অঙ্কুর । 

০ 

জিপ 



৮২ সমকাম ও সমমেহন 
০০০ পপ 

এই অগ্কুর সে বপন করে সর্বপ্রথম সমলিঙ্গাঝকের প্রাণে। 

তখন যেন তাহার প্রেমমার্গের গায়ত্রীমন্ত্র হয়_-তুমি আছ আর 
আমি আছি।” ব্যষ্টি-ভীবনে প্রেমের ক্রমবিকাশ-পথে সোপান সমজাঁতিক্ 

প্রেম বা সমকাম একটা অপরিহার্য ধাপ*্। জ্যোতির্ময়-কাস্তি তরুণ 

তাপস খস্তশূঙ্গ গভীর বনে একমাত্র পিতা বিভাগকের সহিত 

তপশ্র্যায় নিযুক্ত ছিলেন) কামের বিচিত্র উপাদানসমূহ হইতে 

তিনি আবাল্য বহুদূরে লোক-সমাজের বাহিরে ছিলেন। তথাপি 

দ্বিতীয় অবস্থা__ অঙ্গ-রাজকণ্ঠ। শান্তার ( মতাস্তরে-_বারাঙগন।- 

কন্তার ) বিলাস-বিভ্রম ও চুল লীলা-লান্ত 

বাসি দেখিয়া, ক্ষণিকের মধ্যে অতনু অনঙ্গ তাহার 

মনের মধ্যে শিহরণ জাগাইয়া তুলিল। বিভাওক-মুনির নিকট 

কিশোর তাপস যখন তাহার হৃদয়ের এই অপরূপ ভাবাস্তরের বিষয় 

বলিলেন, তখন প্রথম প্রেমের উপলক্ষটিকে সহজ জ্ঞানের বশে পুরুষ 

(স্থতঃ সুরানাম্) বলিয়াই বর্ণনা করিলেন ।+-. 

তারপর কাঁলক্রযষে যৌনজীবনের পরিণতি ঘটে বিষমকামে 

(7166670863081165 ). উচ্চতর সাধন-হর্ম্যের যেমন ধ্যান, ধারণা ও সমাধি 

তিনটি অনিবার্ধ সোপান, ইহাও অনেকটা তেমনি । কেহ কাহাকেও 

ক [7 (09 0900786 01 0019 06510107062) 00619 ৪03 80107086010 

195 90899 10 10101) 109 10015100918 0] 0005 79 1088 017)91 10৭9 
00)601, 10 ছা1)101) 0110918 01 1016 98109 863 81 18 00181 0036৫ 

01 1056 800 65610099115 10610017979 0: 05 00001 86২. 10102 1000081 
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25081010018 ঠা 92007698102, 2000 65601119115 006008)6  8£01001010569 
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€) &9020121, ৮১%070100স, 0. 104. 



নরনারীর যৌনবোধ ৮৩ 
সপ ৪ শশা পিক পোপ শি পিপস্পসপীপ পাপে পপ পপ সপ আপ পসরা ্রররঞত্ঞ পপ ২, পপ সে ০. ৮ আস সপ পপ পীর 

০ উঠিতে বা ক্রমভঙ্গ করিতে পারে না। কন পরিণতবয়সেও 

আত্মকাম ও সমকাম মানবমন হইতে একেবারে মুছিয়া যার না 

তাহার! হস্য ও হৃতপ্রতাঁপ হইয়া সচেতন মন হইতে অচেতন বা অবচেতন 

মনের কোণে গিয়! লুকাইয়] থাকে ; স্বাভাবিক মানুষ বাহাত তাহাকে 
প্রায় ভুলিতেই বসে । এ যেন ঠিক-_বাগানে মরস্থমী ফুলের গাছ জন্ষমিল, 

ফুলের শোভায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া তাহার! ঝরিয়া পড়িল, গাছগুলিও 

মরিয়া গেল; মানুষ কয়েকটি শুফ ফুল হইতে বীক্ত সংগ্রহ করিয়া, একট! 

কোটায় পুরিয়া তাকের এক কোণে তুলিয়া রাখিয়া দিল।... 

সমাধিতে যেমন দুই অবস্থা--সবিকল্প ও নিবিকল যোগ, প্রেমেরও 

তেমনি ছুই অবস্থা । একটি, পুর্ণ আত্মদান-_-অহংতত্বের অবলোপ, যেন 

চিনি চিন্তা করিতে করিতে চিনিতে মিশাইয়া 

যাওয়া; আর একটি, নিজের অহৎকারকে 

দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একাংশ প্রেমাম্পদে সমর্পণ 

কর!, যেন নালী কাটিয়া! এক পুকুরের অর্ধেক জল অন্ত এক পুকুরে 

চালাইয়! দেওয়া__যাহাতে ছুইয়েরই পৃথক অহংবোধ বজায় রাখিয়া 

উভয়ের সংযোগ সাধন করা যায়। প্রথম শ্রেণীর প্রেম জগতে বিরল; 

স্বার্থপর সংসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর মিলনাকাজ্ষাই অতি সাধারণ। অপরের 

স্থথবোধের প্রতি অনুকষ্পা না রাখিয়া, নিজের স্থুখভোগের চেষ্টাই 

মানুষের ( বিশেষ করিয়া পুরুষ মানুষের ) মধ্যে বেশী দেখা যায় । প্রেম 

যখন খুব উন্নত হয়, তখন “তুমি আছ বলিয়া অনি আছি,-_-এই 
বোধ জন্মিতে পারে । শ্রীশ্রীরামক্কঞ্চ-কথিভ সেই “কাচা আমি” ও 

'পাকা আমি'র ব্যাখ্য] এন্থলে অনেকাংশে প্রযে/গা। যাহা হউক, ইহা 
নিশ্চিত যে, আত্ম-কামের বীজ $কান কালে মরিয়াও মরে না। 

আবার সমলিঙ্গাত্মক জাতি ব্যতীত মানুষ কর্মক্ষেত্রে এক পাও 

প্রেমে সবিকল্প ও 

নিবিকল্প ভাব 



৮৪ সমকাম ও জমমেহন 
৯ বে জপ পপ পা, 

ররর পপ সা, ৯০ 

চলিতে পারে না। কি আফিসে, কি ক্রীড়াবাসরে, কি ভ্রমণে, কি 

সমকামের অসংজ্ঞাত অভিবানে, কি জ্ঞানাহরণে, কি ধর্মরাজ্যে, 

বিকীরণ পুরুষ পুরুষের সাহচ্ধয ব্যতীত বীচিতে 

পারে না। সেইজন্য সমকামের অসাক্ষাৎ 

প্রভাব হইতে কোন কালেই মানুষ মুক্ত হইতে পারে ন1। দার্শনিক প্লেতো 

তাই রমণীর প্রতি ভালবাসাকে নীচ পাশবিক বৃত্তি বলিয়া! অভিহিত করিয়া, 

পুরুষের বাহা ও আন্তরিক সৌন্দর্যের উপাসনাকেই পুরুষের পক্ষে আদর্শ 

প্রেম (218692510 1০9৮৪) বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । আস্তঃপুরুধষিক 

প্রেম সকল স্থলে, সকল শ্রেণীর মধ্যে, সর্ববয়সেই দেখ! যায়। পরিণত 

বয়সে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণের মধ্যে হয়ত রূপতৃষ্ণার সৃষ্্ 

অনুভূতি গোপনে সঞ্চারিত হইলেও হইতে পারে কিন্ত ততপ্রতি সর্ধদ! 
একটা গুণগ্রাহিতার ভাব, পরম্পরকে উপলব্ধির ভাব, অথবা অহেতুক 

দুর্বলতার ভাব থাকিতে দেখা যায় | 1[167,091)1]) অথব। 1৮ 01111025707 

যাহাই বলা বাক্ না, উহাঁর মুলে সংগুপ্ত থাকে সমকাঁম ; ভাহাতে 

স্পর্শনাবেগও থাকে, আনন্দববৌধও থাঁকে,__তবে সাধুতার ছদ্মবেশে, বীর 

শান্ত সংযতভাবে ! জামণণন্ কবি গেটে তীহার সুবিখ্যাত পত্রাবলীতে এই 
আস্তপুরুষিক প্রেমভাবটি একটি ছত্রে চমৎকার ফুটাইয় তুলিয়াছেন__“[৩% 
2৮109 %00016690 608৮ 61038 105৪ 15 8100], 10981)90. (0 (199 

10721)636 09699 ০: 86108988113, 100৮ 1850156000110105 01) 

1060770907969 7951010 19665960 31001100101) 800. 108581010%, ৮ 

সর্বদেশেই দেখ। যায়, একটা বয়স-সীম। পর্যস্ত তরুণে-তরুণে, তরুণী- 
তরুণীতে ভাবাবেগপূর্ণ ভালবাস! জন্মে। সে ভালবাসা অনেকস্থলে বেশ 
গভীরত্ব ও স্থারিত্ব লাভ করে এব কামগ্রারিশূন্ হয়। হয়। এই ভালবাসারই 

শপ পিপি স্পাই 

রঙ 0077175 ও | শ9 স্ব], স্ব], [0 314 314 (60061, 1890) 



নরনারীর যৌনবোধ ৮৫ 
শা ৮ পাশ সস উস সস পথ (এপ 

সামাজিক পরিভাষ! “বন্ধুত্ব' ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা “দমকাম' | কিন্ত 

কোনো কোনো স্থলে, তাহার মধ্যে উৎকট যৌনাবেগ প্রশমন-সঙ্কল্প লইয়া 

প্রকট হ্ইম্া উঠে । তাহার ফলে আসে উদ্দেলাবস্থা' এবং তাহার ফলেই 

উর বিযোনি-মৈথুনের উৎপত্তি । যাহারা কৈশোর 
বা ধৌবনে বিযোনি-মৈথুন রত হয়, তাহাদের 

90 প্রায় সকলেই বিবাহ করিলে বা স্থায়ীভাবে 

স্বাভাবিক মৈথুনের রসাস্বাদী হইতে পারিলে, এই অভ্যাস চিরকালের তরে 
পরিত্যাগ করে। কেহ কেহ আবার সমভাবে দুই প্রকার মৈথুনে আসক্ত 

( উ্ভকামী ) হইয়া থাঁকে। দুই একজন কেবল এ অস্বাভাবিক অভ্যাসকেই 

চিরকাল যৌন-তৃপ্তির একমাত্র প্রণালী বলিম়! জ্ঞান করে। 

অনেক যৌন-বৈজ্ঞানিক ও সমাক্ততাত্িক এই ব্যাপারটির স্ুসঙ্গত 

আলোচনা করা দূরে থাকুক, নামোল্লেখ করিতে অল্লাধিক ঘ্বণ! বোধ 
করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চায় লজ্জা বা ঘ্বণার স্থান নাই। চিকিংসাশাস্ত্র 

অধ্যূন করিতে গিয়া শব-ব্যবচ্ছে্দে সঙ্কুচিত হইলে, অথবা ফৌজদারী 

উকীল হইয়া! নারী-হরণ ও বলাতকারের নথীপত্র গ্রহণে আপত্তি করিলে 

তো! চলিবে না। 

সচরাচর দেখা বাঁয়, রূপের মোহে পুরুষ বত সহজে আকৃষ্ট হয়, রমণী 

তত সহজে হয় না। প্রথম দর্শনে প্রেমের সঞ্চার এযাঁবৎ যত পুরুষের 

হইয়াছে, তদপেক্ষা রমণীর সংখা! কম। কিন্তু ক্রমাগত দর্শনে বা গুণের 

পরিচয়ে বা! বিশি্ গুণবত্বার অভিনয়েও রমণীর দয় স্হজে প্রেম প্রবণ 

হইয়া উঠে। সমজাতীয়ের মধ্যে পুরুষলোক যতটা! শীপ্ পরস্পরের গ্রীতি- 

পরায়ণ ও কল্যাণকামী হুইয়া উঠেন, রমণীর ততটা শীঘ্র হইতে পারেন 

না| 

পাঠক্গণ শুনিয়া নিবাক্ হইবেন, গ্রীসের এমন একদিন ছিলি, 



৮৬ সমকান ও সমমেহন 
০৮ শিট শত পরাশীশীগ ক ৮ শশা ০ সপ সর এ পপ পপ সআ আত. সপ এ পে লি 

যখন উচ্চনীচ সকলেই বিশ্বাস করিত যে, ভালবাস।র প্রতিদান বালক যেরূপ 

দিতে পারে, বালিকা সেরূপ পারে না। গ্রীসে বাল-ধর্ষণ ও সমমেহনের ছুরস্ত 

ক্ুধা, এককালে স্বাভাবিক বলিয়া সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। ছুই হাজার 

বংসরাধিক কাল পূর্বে ক্রীরুদ্ীপ ও এথেন্স.কে কেন্দ্র করিয়া, এই বিষাক্ত 
বিলাসিতা পশ্চিম-এিয়ার ও পুর্ব-ইউরোপেও ধীরে ধীরে ছড়াইয়! 
পড়িয়াছিল। দার্শনিক-প্রবর সোক্রেতিস্ য্যাল্সিবিয়াদিসের সহিত 

দীর্ঘকাল ধরিয়া কিরূপ প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, পরিশেষে তিনি কি 

অপরাধে কারারুদ্ধ হুইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকেরই অবিদ্বিত 

নাই *। রোমের শুধু ইতর ও ভদ্রসমাজে নহে, জুলিয়াম্ দীজার, 
অগস্টান্, ক্লডিয়াস্, ট্রাজান্, হ্থাড়িয়ানের মতে। রা্ট্রনেতা ও নৃপতিকুলের 

মধ্যেও এই কুপ্রবৃত্তির ছুষ্টবণ বিসগিত হইয়াছিল। সাত হইতে পীচ 

হাজার বৎসর পূর্বেও ব্যাবিলোনিয়া, ফিনিসিয়া, য্যাসিরিয়া প্রভৃতি 

দেশের প্রাচীন সভ্যতার মর্মকোষে৪ এই কভ্যাসের কীট প্রবেশ 

করিয়াছিল। মুশার বিধানে বিযোনি-মৈথুনকারীর পাপের শাস্তি কিরূপ 

হওয়া উচিত, তাহার উল্লেখ আছে। তদানীন্তন কালের এ্রশিয়া 

মাইনরের ৪০৫০0. নামক শহরে এই অভ্যাস নাকি প্রতি গুহে 

প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল ; পরিশেষে শহরটি নাকি বিধাতার অভিশাপে 

ধংস হইয়া যাঁয়। 9০007 শবের উৎপত্তি হয় এই ৪০৫০7. 
শহরের নাম হইতে । 

বেণীদিনের কথা নছে, অস্কার ওয়াইল্ড. বাল-ধর্ষণের মাম্লায় পড়িয়া 

₹ “১1011019069, 109 91001190. 5000 9400. 0718700. 01130018098, 19 ৪3 

95900019016 9 1010110500197:8 11011107805 110) 80800911290. 10010110 

01010107, 9110 ৪100980. 019 20861 0% 118 1991009 9100089, 210107010৩, 

016 10706065709 01 811 ৪19%79.-- নল) ।01101010) 01 58150 00, 

2096+-93 ( 1৩ ০, 1980 ). আরো 1801090 ও ভা ০৮৪৪০-প্রণীত 
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নরনারীর যৌনবোধ /” “৮৭ 
সি শী শশী পপি সিসি স্পা সপ পথ আপ সপন পাস (এআ পপ সপ” শা পাপ 

ঘেরূপ জগং-প্রসিদ্ধ হুইরা পড়িয়াছিলেন, “ভি প্রফান্ডিস” লিখিয়া বোধ 

হয় ততটা হইতে পারেন নাই। ১৯০৭ সালে কৈজর উইল্হেল্মের 

দরবারে বোমা-বিস্ফোরণের ফলে যে জগংপ্রসিদ্ধ ইউলেনবুর্গ, ট্রায়াল্ 

অনুষ্ঠিত হয়, তাহান্তে বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কল্পনাতীত কদর্য যৌন-জীবনেন 

গৃচ রহস্ত প্রকাশিত হইরা পড়িয়াছিল; নামজাদা! সামরিক কম চারীরাও 

সমমেহী বা বালধর্ধী ছিলেন, তাহা সাক্ষ্য প্রমাণে বাহির হইন্বা' পড়ে । 

নিঃসংশয়ে জানা গিয়াছে, জগতের কতকগুলি প্রসিদ্ধ কবি ও শিল্পী এই 

অন্বাভাবিকতার ঘোর উপাঁসক ছিলেন । আমাদের দেশের কয়েকজন 

জীবিত ও মৃত লোকপ্রিয় সাহিত্যিক, সংবাদ্পত্রসেবী, বৈজ্ঞানিক, 

ভূম্যধিকারী ও কবি এবং বায়াম-কুশলী ব্যক্তিকে এই কদভ্যাসানুরক্ত 

বলিয়! জানা গিয়াছে; এমন কি, উনবিংশ শতাবীর বল-রঙ্গমঞ্চজের 

একজন প্রথিতঘশ! অভিনেতা বালমেহুনের ভক্ত ছিলেন। 

[0], 81521)015 171751101ণয়ের মতে, কুড়ি হইতে পঞ্চাশ 

বৎসর বয়সের মধ্যে জামানীর যে সকল অধিবাসী আছে, তাহাদের 

শতকরা ছুইজনই “সমমেহী” ; ইহা! বাতীত উভকামীদিগের (01595591) 

সংখ্যাহার শতকর! চারিজন ৷ অধ্যাপক হ্যাঁভলক্ এলিস্ স্বতন্ত্র হিসাবে 

এই ছুই শ্রেণী মিলাইয়া ইয়োরোপের সমমেহীর গড়পড়তা হার শতকরা 

পাঁচজন ধৰিয়াছেন। 

আমাদের দেশে এরূপ অপরাধীর সংখ্য; কত তাহ! নির্ণয় করিবার 

প্রণালী বন্ধ চেষ্টা এ পর্যন্ত কেহ করেন নই ; আমর! কিছুদিন পর্বে আরম্ত 

করিয়াছি । তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষে হার জামাঁনী বা 
ইউরোপের কোনে দেশ অপেক্ষ! বেশী বা'কম হইবে না। দিক্ হিসাবে 

11]10100-7,50047) 21071, 0ম 03 নামক পুশুকের [700)099204 
0190088 অধ্যায় দেখুন ( 18518 & 00, 1937 ), 



৮৮ সমকাম ও সমমেহন 
শে শপ শিপ পাপ সপ পা 

ভারতে পূর্ব অপেক্ষা পশ্চিমে, উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণে, স্থান হিসাবে পল্লী 
অপেক্ষা শহরে, সম্প্রদ্রায় হিসাবে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদিগের ভিতন্র 

এই অভ্যাস বেশী প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। বাল-ধর্ষণের ঘটন। 

অন্তান্য সভ্যদ্বেশের স্ঠায় আমাদের দেশে বিরল নহে; এরূপ অপরাধী 

মাঝে মাঝে ধরা পড়িয়া দণ্ড পায়। 

অস্থায়ীভাবে স্ত্রী-সহবাঁস-বঞ্চিত হইল, অনেকে (নিয় শ্রেণীর সৈন্য, 
পাহারা ওয়ালা, কয়েদী, জাহাজের খালাসী, প্রবাসী যুবক, পাচক, খানশামা, 

ভৃত্য এবং স্কুলের শিক্ষক ও গৃহ-শিক্ষক পর্যন্ত) প্রয়োজনীয় 
কদভ্যাস-বোধে সমমেহনের শরণ লন। 

মহান গদরেহা পুনরায় অবস্থার পরিবর্তন হইলে, তাহারা 

স্বাভাবিক যৌন-সম্মেলনে প্রত্যাবর্তন করিয়া, পুর্ব প্রসাদ লাভ 
করেন। কোনো স্থলে আবার সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণে দরিদ্র ও 
অশিক্ষিত লোক একটি 'লৌওা” রক্ষা করে। যেমন, আনাতোলিয়ার 

তু কষকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাই অল্প খরচে ঘৌনপ্রবৃত্তি মিটাইবাবর 
উৎকৃষ্ট ফিকির বলিয়া মনে করে *। 

যাহাহউক, সুক্্স যৌন-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া! বিচার করিয়! দেখিতে, 
গেলে, কিশোর বয়সে অস্থারীভাবে (চৌদ্দ-পনের হইতে সতের- 

আঠারর মধ্যে) ম্বমেহন বাঁ পারস্পরিক সম্মতিজনিত সমমেহনকে 

খুব অন্বাভাবিক বা দগুনীয় মহাপরাধ বলা চলে না। পরস্ত কোন 

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, ইহাদ্বারা তাহার! অদূর ভবিষ্যতের 

টি তেরা শপ পা (পল লে পপ ০ খরার 

* 11003 10901019, "11190, 931090 ৮7115 0765 1075800360 9001 & (11108 

10710100670 07 079 0120, 20501, 4000900110, শ1796 9100010 ] 
002 থা) 000: 900. 9070 8010. & 116, ] 1955 60 (286 1180 

1০0 £০৮৮-০0াাা00া0 0৪ [0 ঘা 0,905 0005 815080185 

* 0০0, 1999), 



নরনারীর যৌনবোধ ৮৯ 
স্পাপশিপপপি ৯৮ আপস শত শা শশা শপ শশা 

বিষমমেহনের (1)660:080য:021165 ) জন্য ব্যবহারিকভাবে প্রস্তত হইতে 

পারে *। ব্বমেহনের অভাস যেরূপ কুসঙ্গীর শিক্ষার অভাবেও স্বরং গঠিত 

হইতে পারে, সমমেহনাভ্যাস সেরূপভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া আমাদের 

জান! নাই। গভীর ভালবাসার অভাবেও ব্যাপকভাবে সমমেহনের 

অভাসে কোনো কোনো বালককে রত হইতে দেখা যায়। প্রায় স্থলে 

এইরূপ আচরণ, অকালে আত্যন্তিক কামবোধনের স্পষ্ট লক্ষণ বলিয়া 

বুনিতে হইবে । অত্যন্ত ধীর বুদ্ধির সহিত এই কামোতসাহকে মহত্তর 

প্রণালীর মধ্যে সঞ্চালিত ক্রিয়া! দিতে হয়। 

আমরা এমন কতকগুলি সমমেহীর কথা জ্রানি, যাহারা কোন নারীর 

নিকটই উদ্দেলাবস্থা প্রাপ্চ হয় না, তাহাদের প্রতি কোন আকর্ষণই অনুভব 

করে না । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহাদের তিনচতুর্থাংশই বিবাহিত । 

লেখক এমন দ্রুইটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বিষ অবগত আছেন, যাহারা 

নিজেদের পারুকাম-প্রশমনের জন্য দুইজন যুবককে ভালবাসেন, এবং এই 

একদেশদর্শী ভালবাস এতদূর গড়াইয়াছে বে, তাহারা যুবকদয়দ্বারা আপন 
আপন স্বীকে উপভুক্ত করাইতেও পশ্চাৎপদ নহেন (এক ব্যক্তির আবার 

দ্বিতীয় পক্ষের পরমস্থন্দরী যুবতী স্ত্রী! )। বলা বাহুল্য, এই ভদ্রলোকত্বয় 
তাহাদের কিশোর কালের অভ্যাসের নিকট চিরকালের জন্ত দ্বাসখৎ 

লিখিয়া দ্রিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জ্ত্রীউপারদ্ান সমধিক পরিপুষ্টি লাভ 

করিয়াছে, তাই ইহারা যৌন-জীবনে স্ত্রীঅংশ অভিনয় করিতে ভাল- 

পাস সপ পপ সপে পল | পপ লে শী পপ শপ পা আলা আন শপ 

₹+0)17 0000 0709৪ 10 103 1016108000৮ ৪0৭৬৮ 90009 10091 

80991290106] 990 10091910 1:070111100 10105 0796 013 00 

001৮078] 110, 079 10000080208] 00001 69 10101] 016 1000007 
06 07608006009 10015105091 101 7৩101. 08710)07)5 19161 অ]0 
005 010008169 ৪৪২০ ত0ো0 11))61003099]15 চ00]])]নাত 
00141, ৬০], 2. 0. 290, 



সপ পসপ প% পপি | পা পপি ০ শশা শা ৩ শপ শশা পপ সত পপ সানা পল সা 

৯০ সমকাম ও সমমেহন 

বাসেন। কাহারে! কাহারো! সমকাম সমমেহনের মধ্য দিয়া স্ষতিলাভ 

করিতে চাহে না সত্য, কারণ উহা! সচেতন মনের তলায় থিতাইয়! 

থাকে। তীহারা সংসারে যথারীতি স্বামীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া 

যান্--নিয়মিত পুত্রকন্তার জন্মদানও করেন; কিন্তু নিজের অঙ্ঞ'ত- 

সারে একটি বন্ধুর প্রতি এমনভাবে মুগ্ধ হ্ইয়া পড়েন যে, বন্ধুটি 

তাহার স্ত্রীর প্রেমের অংশীদার হইলেও তিনি তাহাতে জ্রক্ষেপ করেন 

না। এরূপ চরিত্র আধুনিক কালের কতকগুলি উপন্তাস-নাটকে অঙ্ষিত 

হইয়াছে । প্রেমবৈজ্ঞানিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন-_-"])০ 7301০৬৫ 

শ18170]9” বা 40059 75090)9] 17000016- 

আমাদের দেশের স্কুল ও কলেজে সমমেহনাভ্যাস কিছুদিন পুর্ব 

পর্যস্ত খুব দ্রুতগতিতে প্রসার-লাভ করিতেছিল ; শিক্ষিত যুবকদের 

মধ্যে সম্প্রতি এই অভ্যাস কৃতকট। সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া 

মনে হয়। যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীদিগের অবাধ মেলামেশার 

ফলে এই অভ্যাসের প্রভাব কিছু কমিতে পাঁরে বটে, কিন্তু একেবারে 

নিমূল হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। যাহাহউক, ভরা যৌবন 
বাঁ তৎপরর্তী কালে সমমেহনের বদ্ধমূল প্রবৃত্তি বা অভ্যাস নিতান্ত 
অস্বাভাবিক ও চিকিৎসার যোগ্য । 

সমমেহনে এক পক্ষ কামিক অর্থাৎ সক্রিয় এবং অন্ত পক্ষ ভৌগিক 

অর্থাৎ নিক্ষিয় থাকে । বাহারা সক্রিয় সমমেহী, তাহারা সাধারণত 

ঘিবিধ সমমেহী একটু বেণী বয়সী, অধিকতর শক্তিশালী, 

অপেক্ষাকৃত কম লাজুক হয়, এবং নিজেদের 

কাঁমিক ও ভৌগিক আচরণে আপন সঙ্গী-সম্প্রপ্নায়ের মধ্যে গৌরব 

(বোধ করে। ভৌগিক বালমেহীর! অপেক্ষাকৃত নমনীয়মনা, হবলদেহী 
ও অত্যন্ত লাজুক হয়। অবনত এ নিয়মেরও বিপর্যয় দ্বেখা যায়। বিশেষত 

০ ইল নিক শি নরক সদ 



নরনারীর যৌনবোধ ৯১ 
শী শশী চে শা শিস পাপে | পশলা শী সপ্পস্সপ্পস পাপ পপ | সিক্স পল পাপা শা পিপী ীশিল 

অধিকবয়স্ক কাঁমিক সমমেহীর| প্রায়শ তৌগিক সমমেহীর ন্যায় 

লক্ষণাক্রান্ত হয়। আবামিক বিদ্যালয়ে, পুলিস ও সৈন্যদের ব্যারাকে, 

মঠে ও জেলে অনেক সময় পারস্পরিক সমমেহী” দেখা যায় । একই ব্যক্তি 

সমভাবে বা বয়সের পরিবর্তনে ভৌগিক 'ও কামিক-উভরবিধ সমমেহী 

হইতে পারে। 

যাহাহউক, এ সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা করিয়া, পুস্তক ভারাক্রান্ত 

করিবার প্রয়োজন নাই । তবে ইহাই আমাদের শ্মরণ রাখিতে হইবে যে, 

পুরুষের যৌনবোধ-প্রসঙ্গে সমমেহন একেবারে অস্বাভাবিক বা 

উপেক্ষার বিষয় নহে। 



অষ্টম প্রপাঠ 

্পুরবিক্সচেসে ০ষীনঢেবাএ 

নারীর যৌনবোধ-প্রসঙ্গে পুরুষের যৌন-বোধের অনেক তথ্যই 
আপনা-আপনি প্রকাশ পাইবে। পুরুষের যৌনবোধ সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা করিতে গেলে, একটি পরম বৈশিষ্ট ধরা পড়ে যে, জগতের 

সকল দেশের সকল সাধারণ নারীর যৌন-জীবনের অন্তস্থলে যেমন একটা 

্ সঙ্গতি ও সমরূপতার ধার! বহে, সকল পুরুষের 

যৌন-বোধে বৈচিত্র যৌন-জীবন কিন্তু সেরূপ নহে )_ ইহার বৈচিত্র, 

বৈষম্য ও তারতম্য এত অধিক বে, তৎসম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম-সুত্র 

তৈয়ারী করা বড় কঠিন ব্যাপার । 

ইহার একটা কারণ আছে। এখনো জগতের অধিকাংশ নারীই 

একইপ্রকার গার্স্থ জীবন, একই আবেষ্টনী, একই আচার-ব্যবহার, প্রথা 

ও মতবাদ, একই কার্য ও চিত্তাস্তরোতের মধ্যে, তাহাদের অস্তমু্থী 

মন লইয়া, জীবন অতিবাহিত করেন । স্থান, কাল, বংশানুত্রম, অজিত 

শিক্ষার প্রভাবে তাহাদের স্বভাবের মধ্যে প্রতীয়মান্ত যত বৈচিত্রই 

সংঘটিত হউক না কেন, মনোবিদের নিকট তাহার একট] সৌসানৃশ্ত 
ধরা পড়ে; বিশেষভাবে তাঁহাদের যৌনবোধের পরিণতির মধ্যে তাল- 
গতি-মাত্রার কিছু পার্থক্য থাকিলেও যেন সুরের একটা একত্ব খু'জিরা 

পাওর! যার। 

কিন্তু পুন্তষের মন বহিমু্ধী--কর্ম বহুরূপী- জ্ঞানের প্রণালী বহুবিধ । 



_নরনারীর বৌনবোধ ৯৩ 
শতশত » শাীশপিপিসপেস্পেস্পসপস্প স্টপ ্পাসপি্প্দ সিল শা স্পা 

তাহার বিদ্া, তাহার বুদ্ধি, তাহার উপজীবিকাব নেত্র, তাহার চিন্তার ধারা 

তাঁহার কারণ 2৪: বিভিন্ন । কাবেকাষেই সকল পুরুষের 

যৌন-বোধ সমান প্রণালীতে বিকশিত হয় না) 

এমন কি, একই পরিবারের অন্তর্গত ছুই জনের যৌন-জীবনের সাধারণ 

ভিত্তি খুঁজিতে গিয়া! ব্যর্থমনোর্থ হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে পুরুষ ও 
নারীর দেহগত একট পারম্পরিক পার্থক্যের উল্লেখ করিয়া! গেলে বোধ 

হয় খুব অশোভন হইবে না । দশটি পুর্ণবয়স্ক পুরুষের যৌন-যন্ত্রের মধ্যে 
দৈর্ঘে-প্রস্থে, গঠন-ভঙ্গিমার় যতখানি পার্থক্য থাকে, দশটি পূর্ণবয়ন্কা 

রমণীর যৌন-যন্ত্রের মধ্যে ততখানি পার্থক্য পরিলক্ষিত হর না। 

মনোবৈজ্ঞানিক কিন্তু হঠিবার পাত্র নহেন। পরম্পরের ভিতর এই 

অদ্ভুত বৈষম্যের মধ্য হইতেও তীহারা ছুই-চারিটি সাধারণ গুণ টানি 

বাহির করিয়াছেন । বলা বাহুল্য, সেশ্খলি সকল পুরুষের প্রতি সমানভাবে 

প্রযোজ্য না হইলেও অধিকাংশের প্রতি বটে। নিম্নে সেই গুণগুলি 

লইয়াই একটু আলোচনা! করা হইবে । 
পুরুষের যৌনাবেগ সহজ-জননশীল। খড়ের গাদা আতপ-তপ্ত 

হইয়া! যেমন আপনাআপনি অকম্মাৎ জলিয়! উঠে অথবা একট! খড়, 

জলিলে সমগ্র স্তূপ যেমন অল্লক্ষণে দাউ দাউ করিয়! জলিয়া যার, এবং 
একবার জলিলে তাহাকে নিব্পিত করার সময় পাঁওয়! যায় না--এ আবেগ 

ঠিক তেমনি । এই আবেগের গভীরতা কম, মনের উপর প্রভাব কম; 
অথচ উন্মাদ্বন বেশী, চাঞ্চল্য বেশী, ব্যাপকতা বেশী । শশকের মতো তাহার 

প্রথম গতি "মতি দ্রুত, কিন্তু স্তব্ধ অবসন্ন হইয়া যায় অতি শীত্ব। আবার 

যৌনক্ষুধার উপাদান পুরুষ যেমন গোগ্রাসে 'গিলিয়া নিশ্চিন্ত হয়, নারী 

তেমনি তাহ! একদিকে মুগের ম্তায় ধীরে হী চবণ করে, অন্তদ্দিকে 

গাভীর মতো অবসর-সময়ে রোমস্থন করে। 



৯৪ পূর্ণবয়সে যৌনবৌধ 
শস্পপাস্স্পীশিল পস্পিশ  ত শাশীশিি শাশিপেশশিি শীট শীস্পীশশি শিস শী শী শশী পোপ পতসপিশাপশীশিপীশ শিপ িশীিশা সস শিসীশিশেস ট  শীসিসপীসল 

মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ায় এককালে মাতৃকৃতন্ত্র সমাজ ছিল; রমণী 

তখন দেশের দ্ণ্ডমণ্ডের কত্রী ছিলেন। ভারতেও কিছু দিনের জন্ত 
মাতৃকৃতন্ত্ের প্রচলন হইয়াছিল; কি কি কারণ বশত তাহা লোপ 

পাইল--সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিন্তু যুগযুগাস্তের ঝঞ্চাবাত হা 
করিয়া, এখনো ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার উপকূলের হিন্দু পরিবারের মধ্যে, 

হিমালয়ের উত্তরাংশে, পলিনেশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার করেকটি উপজাতির 

সমাজে মাতৃকতন্ত্রের শাসন জাগিয়া আছে । স্ত্রী বা পুরুষ যখনই সমাজ- 

রাষ্ট্রের অধিনায়ক হইয়াছেন, তখনই আপন জাতির স্ুখ-ন্থুবিধার মুখ 

চাহিয়া আইন-কান্থুন্ প্রণয়ন করিরাছেন, প্রতিপক্ষের স্বাধীনতাকে 

পাকে-প্রকারে খর্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই পক্ষপাতুষ্ট 

শাঁনের চাপে পড়িয়া, দ্বেশ ও যুগ-বিশেষে এক এক জাতির ম্বাভাবিক 

যৌন-বোধ অত্যন্ত খর্ব ও অভ্যাসসাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। 
ভোগতৃষগ মিটাইবার জন্ত পুরুষ আমাদের দেশে (শুধু আমাদের 

দেশে বলি কেন, আধুনিক সকল সভ্য দেশেই ) যতখানি অবাধ অধিকার 

ভোগরাগে পুরুষের পাইয়াছে, যৌন-বোধকে স্বভাবসঙ্গত ছন্দ 

দিবার যেরূপ সুযোগ পাইয়াছে, ইচ্ছামতো 
স্বাধীনতা রসাম্বাদের পাত্র-নির্বাচনে যেভাবে স্বাধীনতা 

লাভ করিয়াছে, স্ত্রীলোক যদি সেরূপ পাইত, তাহাহইলে তাহাদিগের 
যৌন-জীবন কিরূপ গীড়াইত বলা যায় না। তবে পুরুষের মতোই 
তাহাতে একটি জটিল বৈষম্য ও বৈচিত্র দীড়াইত-লে বিষয়ে আর 

সন্দেহ নাই। 

বিংশ শতার্ধীর প্রথম হইতে আমেরিকা ও উত্তর ইয়োরোপীয় 
দেশখুলিতে নারী-স্বাধীনতার নামে থে স্বেচ্ছাচার উত্তরবিহারের 

ভূমিকম্পের মত পৃথিবীর চিন্তাণীল সমাজ-হিতৈষীদিগের মস্তিরাজ্য 



নরনারীর যৌনবোধ ৯৫ 

আলোডিত করিতেছে-__যে স্বেচ্ছাচার সহস্র শতকের প্রত্তিষ্ঠিত সমাজ- 

ব্যবস্থার ভিত্তিমূল শ্লথ করিয়া দিতে বসিয়াছে, তাহার অব্যবহিত 

ফলাফল সম্বন্ধে সন্ধান লইতে গিয়া, এই সত্যই আমাদের চক্ষে সর্বপ্রথম 

ধরা পড়ে যে, তথাকার নারীর যৌনজীবনে বহুবিধত্ব 'ও অভূতপূর্ব 

বৈজাত্য দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের দেশ সম্বন্ধে এ কথা 

বলিবার এখনো ঠিক সময় আসে নাই। 

নারীকে যৌন-বিষর়ক স্বাধীনতা দেওয়ার বিরুদ্ধে অনেক পণ্ডিত 

নানারপ হদয়গ্রাহী যুক্তি প্রদর্শন করেন; আমর পুরুষ বলিয়' 

যুক্তিগুলি আমাদের এত হৃদয়গ্রাহী । কিন্তু শিক্ষিত! নারীও আপন 

সমাজে অনুরূপ হৃদয়গ্রাহী যুক্তি-সহযোগে পুরুষকে যৌন-স্বাধীনতা 
দেওয়ার কুফল সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে পারেন। মনে হয়, 

নরনারীত্বের বহিভগে অবস্থিত একজন পক্ষপাতশূন্য প্রতিভাবান 

বিচারকই উভয় পক্ষের সওয়াল্ শুনিয়া, ষথোপযুক্ত রায় দিতে পারেন,__ 

অন্য কেহ নহে। 

যাহাহউক, সমাজ-রাষ্থ্রিকি আইন-কানুনের মার্প্যাচের জন্যই হৌক 

অথব। আপন কর্মক্ষেত্র বহির্জগতে বিস্তৃত থাকার জন্য ছৌক্, পুরুষের 

যৌন-বোধ একবার জাগিলে তাহা শাসন মানে না) বলির খড়ের স্তায় 

উত্তেজনার বাহ একবার উদ্যত হইলে তাহ]৷ অভীষ্টের স্বন্ধে 

উপাদান নিপতিত না হইয়। তৃপ্তি লাভ করে ন!। 

বাহ জগতের অন্ুপ্রাণনা পুরুষ যতট 

পায়, নারী ততট। পায় না। সেইজন্য বাহাভাবে প্রণোদিত হ্ইয়। 

(9য%৮07059115 ৪6110001890) পুরুষ কামক্বী'। অনুভব করে নারীর চেয়ে 

বেশী। বাহ্ প্রণোদন অর্থে যাত্রা, বায়োস্কোপ, থিয়েটারে কামভাবময় 

দৃশ্তাদি দেখিয়া, রিয়েলিষ্টিকু উপন্তাস বা আদ্িরসাত্মক কাব্য পড়িয়া, 



নি 

৯৬ পূর্ণবয়সে যৌনবোধ 

রাস্তা-ঘাটে সুন্দরী নারীর রূপ দেখিয়! বা তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় 

করিয়া, ছলাকলাময়ী নারীর নগ্ন বা অর্ধনগ্ন চিত্র বা ভাস্কর্য দেখিয়।, 

কাহারো মুখে সম্তোগের অতিরঞ্জিত গল্প শুনিয়া, সন্নিকটে পশু-পক্ষী বা 

লম্পটের বরমণার্দি লক্ষ্য করিয়া, ঘে আবেগ মানব-মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত 

করে। 

আমাদের দেশের অধিকাংশ যুবকই বিবাহের পূর্বে নারী সম্বন্ধে কোন 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে না, এমন কি সহবাসের ভাবগণ্ত মুল তত্বও 

তাহার! নির্ভলভাবে অধিগত করিতে পারে না । (১) ইহারা কৈশোরের 

দুই শ্রেণীর যৌন-জীবন আন্ত করে হ্বমেহন বা রাকা 

বিবাহার্ঘা যুবক দ্বারা এবং বিবাহের পূর্ব পর্যস্ত তাহারা এই 
অভ্যাসগুলিকেই যৌনতৃপ্তির সাময়িক পন্থা 

বলিয়া জ্ঞান করে। এই সকল যুবকের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক । 
€২)আর কতকগুলি যুবক আছে, যাহারা বেশ্তা।, অর্ধবেশ্তা বা দুশ্চরিত্রা 

রমণী-সহযোগে নিধৃবনের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করে। ইহাদের সংখ্য। 
বাঙ্গালা দেশে অবস্ঠ অপেক্ষাকৃত অল্প। যাহাহউক, এই দই শ্রেণীর 

যুবকই বিবাহের পর কিছু্দিন পর্যস্ত১-কেহ কেহ আজীবনকাল, পত্রী 

লইয়া স্ুথী হইতে পারে না। রূপোপজীবিনীর নিকট অবিবাহিত 

যুবকের যে শিক্ষা-লাভ হয়, তাহা পরবর্তীকালে কাঁমকলায় অশিক্ষিতা 
নববধূর সহিত যোগন্ত্র স্থাপনের জন্য তাহাকে প্রস্তত করিয়া দিতে 
পারে না*। অপুর্বরমিতা কিশোরী বধূ যেন তাহার আদর্শের বহু দুরে 

*.৮0119 00007080570 10096000098 01690, 26700678 10019 10709180016 
01 0100.67502170170 1910170106 10850501065, 10 01080005929 17817015 

0007 (1900 8000070 (080060 107 009 088 01 100919 8930091105, ৬০ 
065 10০0] 80000601999 107 11) 850091 055০001085 01 জ 02180, 
(1195 100 0015 07911 0ছা0 1011107১101 7076] 20 0০, 0], 
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দণ্ডায়মান বলিয়া বোধ হয়। তখন ক্ষুব্ধ অধীর যুবক তাহাকে 

মনোমত করিয়া লইবার জন্য নিয়লিখিত ছুই প্রকার উপায়ের শরণাপন্ন 

হয় । 

কেহ হয়ত স্ত্রীর প্রতি বারবণিতার ন্যায় 'আচরণ করিতে লাগিয়া 

সাঁয়; ছলা-কলায়, রতিবিষয়ক নিলজ্জতায়, বাকপটুতার, সঙ্জা-চটুলতায় 

তাহার স্ত্রীর একান্ত অপরুষ্টি তাহাকে পীড়া দেয় । প্রেমের পাঠশালায় 
এই বর্ণপরিচয়বিহীনা মেধাশৃন্তা। ছাত্রীটিকে অতি 

সতৃর তাহার বনুকালের অভ্যন্ত কাম-জীবনের 

সহযোগিনী করিয়া লইবার জঙ্ত সে রুদ্র 

শিক্ষকের আসন পরিগ্রহ করি। অ-প্রেমের অর্থাৎ সাধারণ বিদ্ার 

পাঠশালায় সচরাচর বে শিক্ষা-কৌশল ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে, এক্ষেত্রেও 

তাহাই দ্বিগুণ প্রাবল্যের সহিত প্রযুক্ত হয়। বিবাহ্-জীবনের এই 

প্রাথমিক বিছ্বালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির মাপকাটি যে সমান নহে, 

তাহ! ছাত্রীর চেয়ে শিক্ষক ভুলিয়া যান বেশী। যে পাঠ আরত্ত করিতে 

ভাত্রীর পাঁচ দ্বিন সময লাগে, শিক্ষক তাহা পাঁচ ঘণ্টায় আয়ত্ত 

করাইয়া! দিতে বাগ্র হন; কাষেই শিক্ষার দাগ মুখে লাগে_বুকে গিয়া 

বসে না। 

এই অধ্যাপনার মধ্যে মিষ্ট কথা, উপচার-উপহার, অনুনয়-বিনয়ের 

স্বান থাকে অতি সামান্যাই,__রক্তচন্ষু, দস্ত-বিকাশ, তিরস্কার, বল-প্রয়োগ, 

পরিত্যাগ বা পুনরায় বিবাহ করিবার অথবা চিরকালের জন্ত পিতৃগৃহে 

পাঠাইয়া দিবার ভন়-প্রদর্শন, ক্ষেত্রবিশেষে প্রহার পর্যন্ত চলে। 

স্বামীর লালসা-বৃপকাঠে আত্মবলিদানের আশঙ্ক। জনিত অনিচ্ছা__বধূর 

রূপগুণের বিশেষত্বগুলি নিশ্রত,করিয়! দেয়. স্বামীর বিরাগ ও অপছন্দের 

উচ্চ অভিযোগ সারা বাড়ীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। সধবা বা বিধবা! 

রতাভিজ্ঞ যুবকের 

ব্যবহার 
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স্াস্পীসপপীশাাদশীশটি 

ননদ ও শ্বাশুড়ী কারণ অনুমান করেন এবং বধূর অপারদশিতা অবাধ্যতার 
লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ক্রালবদন! শ্তামারূপ ম্মরণ করিয়! তাহারা 

শাসন-সমরে লাগিয়া! যান। ইহাতে স্বামী ও দেবর সোৎসাহে যোগদান 

করেন ; ভ্রাতৃজায়ারা যুদ্ধের রশদ্ যোগান ; শ্বশুর ও ভাস্ুর হয়ত মৌন 

সম্মতি দান করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন। কাবযেই এই অকরুণ 

গুরুমহাশয়দের প্রতি যদি নববধূর মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠে, তাহার 
বিরুদ্ধে যদি নিপীড়িতা! ছাত্রীটি বিদ্রোহের ধ্বজ! উটীন করে, ওই 
স্বার্থপর ধৈর্যহারা অকৌশলী পতির বিপক্ষে তাহার মনের পটভূমিকায় 
একট! স্থারী বা অস্থায়ী বিতৃষ্ণার ছায়াস্ুষম। ফুটিয়! উঠে, তাহাতে বিন্ময় 

মানিবার তো কোনো কারণ নাই ! 

আবার কোনো যুবক নবীন! রূপবৌবনব্তী পত্তীর যৌন-ভীবন বিষয়ে 

ছুজশয় অজ্ঞতা ও কামক্রীড়ার প্রতি ছূর্লজ্ঘ্য সঙ্কোচ দর্শন করিয়া, তাহাকে 

দেবী-স্ঞানে সম্মানের অমুচ্চ বেদীর উপর উপবেশন করাইয়া, পাদমুলে 

শ্রদ্ধাবনত নেত্রে দাড়াইয়' থাকে । ছলাকলামরী সহত্র-জন-পরিসেবিতা 

বারনারীর সহিত এতকাল মিশিয়!, তাহার দেহমন অপবিত্র হইয়াছে) 

এই কলুষিত নিঃশ্বাস অনান্তাত কুন্থমে লাগিলে তাহা বুঝি অকালে 

শুকর যাইবে !-_এই ধারণার বশবর্তী হইয়া, সে প্রেমজীবনের সর্বাপেক্ষা! 
মহৎ অভাবটি ছাড়া তাহার স্ত্রীর সকল অভাবই পূর্ণ করে, উপাদানের 

সন্নিকটে থাকিয়াঁও তৃষ্ণাকে সে সসঙ্কোচে কণ্ঠে পুষিয়া রাখে। শিক্ষা ও 

অভিজ্ঞতা ব্যতিয়েকেও বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিতা বালিকার 

মনের মণিকোঠায় যখন দেব মনসিজ জাগ্রত হইয়া উঠেন-- তখন 

তাহার সর্ব দেহ যে শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই পুরুষের স্পর্শ-স্থুখ কামনা 
করে, এ সত্যকে এই শ্রেণীর বিবাহিত যুবক উপেক্ষা করেন ।:*, 

তাহার। বুঝে না যে, ভক্তি--ভগবানকে নিকটে পাইলেই সন্তষ্ঠ 
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হয়, প্রেম প্রেমিককে আপনার মধো না! পাইলে ( 

পারে না। 

প্রত্যেক বিবাহার্থ পুরুষের স্মরণ রাখিতে হই 

বিষয়ে একদিকে অসহিষু$ আগ্রহ ও আত্মপ্রীধা' 

অন্যদিকে কঠিন উদাসীনতা, ও অতিভক্তির_ 
প্রাপ্তবয়স্ক পত্তীর প্রেমজয়ের প্রবল পরিপন্থী 

বিষয় প্রত্যেক সচ্ভোবিবাহিত 

প্রেমাটনায় চিরন্তন করাইয়! দিতে চাই যে, বিবাহ-সংস্কার দ্বারা বা 

বিস্তন প্রেমার্চনা-উপচারাদির দ্বারা কোনে রমণীকে 

একবার আপনার আয়ন্তের মধ্যে আনিয়াই পুরুষ জয়ের গৌরবে যেমন 

আত্মহারা, তেমনি নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন; রমণীর রাগ-সঞ্চারের জন্ত 

তীহার আর কিছু গৃতন কর্তব্য আছে-_-এ বিশ্বাস তাহার থাকে না! 

কিন্ত পতীই হউক বা উপপত্বীই হউক, আমরণকাল প্রত্যেক 

উপক্রমের পূর্বে নারীর ভাবোন্মেষের উদ্দেশ্যে তীহাঁকে 
বিশঅস্তন (০০০৪1) ) করিতে হইবে ! এই নীতিটি পুক্ুষই 

সর্বাগ্রে ভূলিয়া যান এবং ৬৪২৭৩৭25৮৮5 ২৬ ৮5৮০৪ ৬০৩০০লন 

হায় জ্ঞান করেন। নারী কিন্ত বিবাহের পর অন্তত কিছুকাল পর্যস্ত 

স্বামীর রাগ-সঞ্খর ও প্রেমোদ্রেকের জন্ত বথারীতি চেষ্টা করেন৷ বৈকালে 

চুল বাঁধা, গা ধুইয়া ভালো কাপড়খাঁনি পরা, পায়ে আলতা দেওয়া, 

মুখে শ্নো মাখা ইত্যাদি প্রসাধন, ঝ| রাত্রে স্বামীর পা টিপিয়া দেওয়া, 

চুল টানিয়া প্রেওয়। বা গাত্রে ুড় ঝি দেওয়া প্রভৃতি চিরাচরিত 
রাগোদ্রেকের লক্ষণ ৷ ” 

ভাবগত বা বস্তরগতভাবে কোনো! জ্ঞান সঞ্চয় না করিয়াই, বুবক ব 

পপ পপি সস পলা শা াশিীশিী শী স্স্্প পি 
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যুবততী--কাহার৪ বিবাহ-জীবনে প্রবেশ করা উচিত নহে,__পৃথিবীর 
প্রধান মনীষীর্দিগের এই অভিমতের সহিত 

যৌনজ্ঞানে চিন আমরা একাত্ম না হইয়া পাঁরি না। বিবাহের 

মরখত। পরম উদ্দেশ সম্বন্ধে কোনো বোধ না! লইয়া 

বিবাহ করার ফলে কোটি কোটি স্ত্রীপুরুষ পরস্পর পরস্পরকে স্থায়ী বা 

অস্থায়ীভাবে অসুখী ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন, এরূপ 

সহশ্রাধিক দৃষ্টান্ত আমরা বিদ্বেশী পুস্তকে পাঠ করিয়াছি 'এবং আমাদের 
দেশের শত শত ঘটনার বিবরণ শ্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি । 

রসস্তা যুবতী অর্থাৎ যে রমণীর যৌনবোধ পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত 

হইয়াছে, তিনি মনে মনে যৌনজ্ঞানে অনভিজ্ঞ লাজনআ্র পুরুষের চেয়ে 
ওস্তাদ বীরপুরুষকেই কামনা| করেন বেশী *। এমন কি, কোন সমত্- 

পালিতা, শিক্ষিতা, স্বাধীন! সুন্দরী যুবতী, দ্ররিদ্র, অসচ্চরিত্র অথচ 

নির্ভীক, স্বান্থবান যুবককে উপস্থিতমতো তাহার প্রতি একান্ত 
মনোযোগী দেখিতে না পাইলেও, ক্ষোভের চেয়ে লোভের মাত্রা 

তাহার জাগে বেশী; সেরূপ পুরুষের নিকট তিনি আত্মদান করেন অতি 

সহজে ও বিপুল আগ্রহে | ইহার সাক্ষ্য দেয়__“শেপ্রশ্নের”« মনোরমা, 

এবং বাস্তব জীবনের আরো শত সহত্র চরিত্র। গী গ্ভ মোপার্সাও 

“005  ড:৪* গল্পে এমনি একটি মেয়ের অতি করুণোঁজ্জল চিত্র 
আকিয়াছেন। 

আকৈশোর সাধ্যমতো ব্রহ্ষচর্য পালন করিয়া ও হ্েচ্ছায় 
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বীর্ষপাত ও না | করিয়া যে সকল যুবক পরপর গগীতিময নাট্মন্দিরে 

প্রবেশ করে, তাহারা প্রথম রাত্রেই যৌনাবেগের রুদ্ধমুখ এমনভাবে 

খুলিরা৷ দিতে পারে যে, তাহারই অনুরূপ অজ্জা, অপক্া! পত্বী বেচারী 
বিশ্বয়ে নির্বাক ও বেদনায় বিহ্বল হইয়া পড়ে । কত নববিবাহিত 

পুরুষ যোনিনালির অবস্থান না জানায়, বধূর মলকোষ্ঠ বা মুত্রমালীর 
মধ্যে যৌনযন্ত্র সজোরে প্রবেশ করাইতে গিয়া, অথবা! দিখ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য 

হুইয়। প্রচণ্ড আবেগে অক্ষতযোনি পত্বীকে সম্ভোগ করিতে গিয়া, 

তাহাদের ই অংশকে আহত ও রক্তাক্ত 

করিয়া দিয়াছে, তাহার ইয়ত্ত। নাই । জার্মাণীর 

একজন চিকিৎসক এক বংসরের মধো নব বিবাহিতার গোপন অঙ্গে 

রমণজনিত বিভিন্নবূপ আঘাতের প্রায় দেড়শত কেস্ দেখিয়াছেন। 

আমাদের দেশে এ সকল প্রতিবেদন চিকিৎসকের কর্ণে পৌছিবার-_ 

এমন কি “সখী-কর্ণাবধি ব্যহৃতম্, হইবারও উপার নাই; তাই বেশী 

উদ্ধাহরণ দেওয়া স্থুসাধা নহে। লেখকের এইরূপ আকৈশোর ব্রহ্মচারী 

কোনো বন্ধু এমবি পাশ করিয়াও, ফুলশয্যার রাত্রে, কুমারীর 

যে সতীচ্ছদ্ (23100) বলিয়া ভগনালী-মুখ একট! পাতলা পর্দা "কে, 
একটিমাত্র ৃষ্টনত এবং যাহা প্রথমাভিগমনের সময় অতি 

সস্তর্পণে শিশ্রাগ্রদ্থারা ভিন্ন করিতে হয়, তাহা 

তুলিয়া গিয়াছিলেন। নবপরিণীতা পত্বীটি যদি বিগ্বিগ্ালয়ের পরীক্ষক 
হইতেন, তাহা হইলে চিকিৎসকের ডিগ্রী পাইর তীহার কোনরূপ 
সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এই প্রমানের ফলে যে রক্তপাত 

হইল, তাহা! একখানি দুগ্ধধবল তুর্কা-ভোঁয়/:লর খানিকটা অংশ রঙ্গীন 

করিয়া দিল। এই ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া, উপসংহারে এই বন্ধুটি 

হাসিয়। বলিলেন, “সেই রাত্রেই স্ত্রী নিজের ব্যথ| ভুলে, বাথ্রুমে গিয়ে 

অজ্ঞতার কুফল 



সস সপ পপ পাস সপ | আত ০০ সন ৫ এ নাহ এ ৬৯৯ 

১০২ . পুর্ণবয়সে বৌনবোধ 
সর পপ এ ৯ শপ ক্ষ 

তোয়ালেখানি কেচে ঘরের ভিতর মেলে দ্িলেন_-পাছে সকালে কেউ 

দেখে ফেলে! দেখ, আমাদের দেশের মেয়েরা গোড়া থেকেই কেমন 

09:90]5 কেমন ৪90710110 হয় 1৮" আর পুরুষরা--বিশেবত ওই 

তথাকথিত কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচারী টাইপের পুরুষরা-যে কিরূপ ০৪,261698 

ও 01109 হয়, বন্ধুবর তাহার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন !! 

বিবাহিত যুবকের আর একপ্রকার অজ্ঞতার ঢুষ্টান্তের সহিত লেখক 
পরিচিত। যে সকল যুবক বিবাহের পুর্ব পর্যন্ত পাণিমৈথুন, সমমেহন 
তারিন প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্ত 

করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কেহ কেহ প্রথম 

অসামথ স্্রী-অভিগমনের রাত্রে উত্তেজিত আগ্রহে 

স্ত্রীকে বক্ষে নিপীড়ন করিয়া, নিজেদের সামর্থ সম্বন্ধে হঠাৎ একটা 

সশঙ্ক সন্দেহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। পূর্বে হয়ত তাহারা কোন 
কবিরাজী বা হাতুড়ে ধাপ্লাবাজের ওষধের প্রচারপুস্তিকায় পাঠ 

করিয়াছিল অথবা কোন অবিচক্ষণ বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিল যে, যাহার! 

কৈশোরে হস্তমৈথুনাদিতে অভ্যন্ত, তাহারা স্ত্রীসঙ্গমৈ অপারগ্ হয়-*" 

ইন্তার্দি, সেই স্মৃতি তাহাদের অবচেতন মন হইতে অকন্মাৎ মিলনের 
এই মহামাহেন্্রক্ষণে গুপ্ত ঘাতকের ন্যায় নিঃসাড়ে বাহির হইয়া! আসে । 

ইহার ফলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের পুরুষাঙ্গ শিথিল হইয়া যায়,_ব্যর্থতা 
ও বিড্প্বনার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়], সে পাশ ফিরিয়া, শয্যার একপ্রান্তে শুইয়। 

পড়ে; সারারাত্র হয়ত অনিদ্রায় কাটে। প্রাপ্তবয়স্ক! শ্রীও একটা 

উদ্বেগমিশ্িত কৌতৃহছলে যে পরিকল্পনার সত্যপরিণতির প্রতীক্ষা 
করিতেছিল, সহসা তাহার অপ্রত্যাশিত সংহরণ দেখিনা বিস্মিত হইয়! 

যায়। - 

এই প্রকার পুরুষত্বহীনতা যে সম্পূর্ণ মানসসঞ্জাত ও অচিরস্থায়ী, এ 
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বিশ্বাস কে তাহীর্দের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবে? এই অকৃতকার্ধতার 

অভিজ্ঞান, হতাশা, লজ্জা ও রাত্রিজাগরণের অবসাদের সহিত মিশিয়', 

পর-রাত্রিতেও তাহাদের ন্ুযুয়া নাড়ীর উত্তেজনাকেন্দ্রকে আরে! 

অসাড় করিয়া দেয় ; শত চুম্বন, শত আলিঙ্গন, শত হস্তবিলেপনেও নতশির 

শিশ্ল আর উচ্ছিত হয় ন!। ব্যর্থতার হুশ্চন্তা যত নিবিড় হয়, 

ততই এই মানসিক পুরুষত্বহীনতা বুদ্ধি পায়; অথচ আশ্চর্য যে, ঠিক্ 

সঙ্গমোপক্রমের সময়টি ব্যতীত অন্য সময়ে অল্লায়াসেই লিঙ্গ সুদ 

হইতে দেখা বায় | ধীরে ধারে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে 

অনেকেরই এই অসামর্থ সারিয়া যাঁয়। নচেৎ কোন চিকিৎসক বন্ধুর 

নিকট পরামর্শ লইতে হয়; তাহার ওউধধের সঙ্গে ভরসার যে অমো 

আশ্বাস-বাণী মিশ্রিত থাকে, তাহাই এই শ্রেণীর রোগীদের উপর বিস্ময়কর 

ক্রিয়া করে। কোন কোন পাশ্চাত্য চিকিৎসক পাত্রবিশেষে [7১1,900 

910£986107)এরও আশ্রর লন্। সগ্যোবিবাহিতের এই নিবার্ধ হর্বলতা 

সর্বদেশেই কত লোককে যে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে, স্ত্রীর প্রতি_ রমণী 

জাতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া দিয়াছে-_বৈরাগ্যবসনে মঠে-আশ্রমে 

আত্মগোপন করিতে শ্রবোচিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

আবার অনেক সময় বধূ মনোমত না হইলে,__তাহার প্রতি একট! 
বিতৃষ্ণার ভাব জাগ্রত থাকিলে, এইরূপ মানসিক পুরুষত্বহীনতা হইতে 
দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়চকিতা।, অন্ুতসুকা কিশোরীন্ত্রীর 

যোনিদ্ারে আক্ষেপ হইয়া (8£10190)08) এমন একটা স্থানীয় 

প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করে যে, কামকাতর স্বামী তাহার সাধনাগ্র শত 

চেষ্টায়ও প্রবেশ বরাইতে অপারগ হুন্। উপ*প-র এইরূপ ব্যর্থ প্রয়াসের 
পরিণামেও তাহার সাময়িক' লিঙ্গশৈথিল্য দেখ! দিতে পারে। যে সকল 

কিশোরীর সতীচ্ছদের চর্ম রীতিমত পুরু-_সহজে ছিন্ন হইতে চাহে না, 



১০৪ | ূর্ণবয়সে যৌনবৌধ 

অবশেষে নিরুপায় হইয়া অতিশীঘ্র স্তিমিত হইয়া পড়ে। কোন কোন 

দুর্বলনাড়ী (10075088) ও ভাবপ্রবণ যুবক স্ত্রীর নিকট হইতে ক্রমাগত 

কায়িক ও বাচনিক বাধাদানচেষ্টার সম্মুখীন হইতে হইতেও এরূপ 

অস্থায়ী লিঙ্গশৈথিলোর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন। লেখক এমন 

ছুই তিন জন পুরুষকে তাহার পরামর্শাগারে পাইয়াছেন__বাহারা 

দ্বিতীয়! স্ত্রীর সহিত ক্রমাগত কয়েকদিন উপক্রমচেষ্ট! করিয়া! ব্যর্থমনোরথ 

হইয়াছেন । প্রথমা স্ত্রী বে ঘরে যে শয্যায় শয়ন করিতেন, তীহার ব্যবহৃত 

যে দ্রব্যটি যেখানে যেমনটি ছিল, প্রায় তেমনি রহিয়াছে, তাহার শত 

ন্বৃতিবিজড়িত পরিবেশের মধ্যে, আনন্দাবেশের কণ্ঠ শোকবাম্পে রুদ্ধ হইয়া 

পড়া অত্যান্ত স্বাভাবিক 1**'আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, উদ্বেলাবস্থার 

আকম্মিক আতিশয্য বা অধিকক্ষণ স্থারিত্ব কার্ষকালে শিথিললিঙ্গতা 

কিংবা অকালম্থলনের (70767786010 01901119000 ) সহায়তা করে। 

বহুস্থলেই এই উপসর্গগুলি উপশাম্য । 

এই সুত্রে বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের একট] গুণগত পার্থক্যের কথা 

উল্লেখ করিতে হুইবে। সগ্ভোবিবাহিত পুরুষ তাহার স্ত্রীর (বিশেষত 

যে স্ত্রী প্রথম অভিগমনের যন্ত্রণা নীরবে সহা করিয়া, শ্বামীর তুষ্টির জন্য 

বিবাহিত ্ত্র-পুরুষের একট অবলীলার ভাব বজায় 2 তাহার ) 
কা অতীত কামজীবন সম্বন্ধে সর্বদা সন্দিগ্ধচিন্ত, 

০০ এবং তিনি বিবাহের কতদিন পুর্বে আগ্ঞ্খতু 

দর্শন করিয়াছিলেন এবং পাড়ার কোন যুবককে তিনি কখনো সুনজরে 

: দেখিয়াছিলেন কিনা...সময়-অসময়ে ইত্যাকার প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত 

করিয়া তুলেন। অরমিতা, প্রেমানভিজ্ঞা ও অন্পৃষ্টী কিশোরীকে 
পত্বীরপে পাওয়া-_-সকল পুরুষেরই কাম্য । কিন্তু এ বিষয়ে সমব্দার 



পতীমাতরই সচরাচর অত্যন্ত রা রী অতীত যৌনজীবন-কাহিনী 
শুনিবার আগ্রহ তাহার কোনকালেই জন্মে না । জামাতার স্বভাব-চরিত্র 

পূর্বে ভালো ছিল ন] শুনিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মনে ছুঃখ জাগিতে পারে 

কিন্তু পত্ী শুধু বিচার করিয়া দেখেন__অতীতে স্বামী যাহাই থাকুন, 
বর্তমানে তিনি তীহাকে স্থখী করিতে পারিতেছেন কিনা । তাহা 

হইলেই যথেষ্ট । পরিস্ফুট যৌনজ্ঞানসম্পনন বিবাহার্থী পুরুষ কিন্ত সুন্দরী 

বালবিধবাকে বিবাহের মধা দিয়া তদ্রপ আকাঙ্ষা করিতে পারেন না। 

যুগযুগান্তের সমাজব্যবস্থার সম্মুথে শিরাবনমন হয়ত এই প্রবৃত্তির ভিত্তিমুল 

কতকটা গঠন করিয়াছে । অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একজন কামান্ধ 

যুবক ব1 রসজ্ঞ প্রো প্ররূপ কোন বালবিধবার সভিত বহিবিবাহিক রমণ 
করিতে মোটেই অনিচ্ছুক নহেন; এমন কি, একজন দুশ্চরিত্রা বাল- 

বিধবাকে রক্ষিতা রাখিতে ও তাহার প্রবৃত্তি পশ্চাৎ্পদ হয় না। 

দৃষ্টির গোচরীভূত কোন নারীকে স্বামীর প্রেম-ভাগিনী দেখিতে 

পাইলে, নারীর কিন্তু ক্ষোভ-রোষের অন্তথাকে না। তাহার নিয়মিত 

কামনা মিটাইরা, স্বামী চক্ষুর অগোচরে অস্তা! স্ত্রীতে রত হইলে, ততখানি 

ছঃখ বা ঈর্যার কারণ হয় না, যতখানি হয়_ম্বামী আর এক নারীকে 
বিবাহ করিয়া, তীহারই সংসারের মধ্যে ঠাই দিলে! স্বামীগৃহে 

সত্তীনের ঘর-_-বিশেষরূপে “বোন্সতীনের ঘর করার মতো এত বড় 

অভিশাপ ভারতব্ষীয় নারীর পক্ষে আর দ্বিতীয় নাই। পুরুষ কিন্ত এ সকল 

বিষয়ে অন্তরূপ | তাহার স্বার্থপরতার সীম! নাই । পরীর অতীত, বর্তমান 

ও ভবিষ্যৎং-_তাহার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ একাধ্যাবলী লইয়া! তাহার 

কারবার। হিসাবে কোথাও কিছু গরমিল হইলেই তাঁহার ব্যবসা-পাটু 
যেন টলমল করে ! 

পুরুষ যৌন-সন্তোগের স্বান-কাল-পাত্র পরিবর্তনে অল্পবিস্তর গ্রয়াসী | 



১০৬ পৃর্বিয়সে যৌনবোধ 
সস 

শুধু তাহাই নহে, একই প্রণালীতে একই কায়দা-কান্থনে নিত্য কাম- 

চরিতার্থত। করিতে ও তাহার মন মাঝে যাঝে 

টা রিবা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বহুগমনাভিলাষের 

একট] সহজাত প্রবৃত্তি (79015627005 379637)06) অধিকাংশ 

পুরুষের সচেতন:বা অবচেতন মনে লুক্কারিত থাকে । অনেকের পক্ষে 

ইহা দমন কর! অসম্ভব । শিক্ষা ও সংযমের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে দমন 

করা সম্ভবপর হইলেও মন হইতে উহ্থার মূল একেবারে উৎপাটিত করা 
যায় না। নিতান্ত চরিত্রবান স্বমীর চিন্তও কোন-না-কোন সময়ে একটা! 

অনুকূল ক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া এই প্রবৃত্তির উদ্যত অস্গুশ দ্বারা নির্মমভাবে 

নিপীড়িত হইতে পারে। ইচ্ছা এত প্রবল হয় বে, বারেকের জন্যও 

উহা ফলব্তী করিতে পারিলে, তিনি যেন পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। 

অথচ এতদ্বারা তাহার স্ত্রীর প্রতি ভালবাস! বা পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধার 

ভাব নষ্ট করিতে চাহেন না । 

স্ত্রীকে সর্ববিষয়ে সুখী করিয়া, তাহার অজ্ঞাতসারে স্বামী 

নিয়মিতভাবে বা মাঝে মাঝে তাহার নৃতনত্বের পিপাসা অন্তা নারীতে 

অভিগমনদ্বার! চরিতার্থ করিয়াছেন বা করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে 
বিরল নহে । আমরা দেখিয়াছি, চিররুগ্ণতা, দুরারোগ্য মনোবিকার, 
বন্ুপুত্রবতীত্ব, রূপহীনতাঁ, গতবৌবনত্ব প্রস্থৃতি বহুবিধ কারণ স্বামীকে বেস্তা- 

বা দুশ্রিত্রাসক্ত করিয়াছে; কিন্ধু তজ্জন্ত তিনি কখনে৷ পত্বীর প্রতি 

অমনোযোগী, দায়িত্বজ্ঞানশৃহ্য ও বীতরাগ হন নাই। পুরুষ প্রেম ও কামকে 

পৃথক করিয়া দেখিতে পারে, নারী পারে না। সেইজন্ই এক নারীকে 
বহুকাল ধরিয়া ক্রমাগত উপভোগ করার ফলে, তাহার: প্রতি পুরুষ যৌন- 

বোধশুন্ত হইতে পারে; মনে মনে অন্তা! নারীর সহবাস কামনা করিতে 
পারে। «অভ গ্যের ঘোড়া! মরে, ভাগ্যবানের বধু মরে”-_এই হান্যরসাত্বক 



নরনারীর যৌনবোধ ৃ ১০৭ 
৮১ পপসস্পাা পাপী কা শাস্ীশশাশাস্পা্পাীশী নীপা শিস? স্পা পিস্পীপসীশ স্পা পপাপিস্প পাশিশ্প ৮৯ পপ? আপা শপে শট? টি? শী 

প্রবচনের মধ্যেও পুরুষের সংগুপ্ত মনোনুত্তির একটা আন্তরিক প্রতিচ্ছবি 

ফুটির! উঠিয়াছে। পরন্ত এ সকল বিষয়ে পুরুষ নারী অপেক্ষা বেশী 
স্বার্থপর, অবিবেচক ও অবিষুধ্যকারী | 

নারী স্বভাবত সংরক্ষণপন্থী, পুরুষ সংস্কারপন্থী | রীন্িমত প্রেমাসক্ত 

ও তৃপ্তপ্রাণ পুরুষ তাহার প্রেমিকার পার্থে বসিরা, আর এক সুন্দরীর 

প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া, তাহাকে আন্তরিক- 

ভাবে কমন! করিতে পারেন, রমণী 

পারে নী! পঞ্চানন বংসরের জীবিতদার 

বৃদ্ধ একটি দ্বাদশবর্ধীয়া লাবণ্যবতী বালিকার প্রতি দৃষ্টিমাত্র কামভাঁব পোষণ 
করিতে পারেন, এ বয়সের সধব1 বৃদ্ধা একটা! চত্রুর্শ বৎসরের বালকের 

প্রতি সহসা তদ্রপ করিতে পারেন না। ইহার কারণ আর কিছু নহে,_ 

নারী প্রেম ও কামকে একপ্রকার অভিন্নই দেখেন, অথবা একটিকে 
অপরটির অপহির্য অঙ্গ বলিরা মনে করেন। কামশূন্য প্রেমকে 

াঙ্বারা বরং প্রত্যুদগমন করিয়া লইয়া! যাইতে পারেন, কিন্তু প্রেমশূল্ঠ 
কামকে তাহার! প্রায়ই বরদাস্ত করিতে পারেন না। পচিশ-ত্রিশ বংসর 

বয়ঙ্কা একটি নারী কয়েকটি ছেলেপুলের জননী হইয়াও হঠাৎ একাদিন 

এক অল্লপরিচিত পুরুষের হাত ধরির! নিরুদেশ-যাত্রী করে, আমরা 

কারণ খুঁজিতে হয়রান্ হইয়া পড়ি। এরূপ ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তই 
প্রায় নির্ভুল যে, স্বামী মহাশয় কোনদিন কামে বা প্রেমে তাহাকে 

সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই ! 

সাড়ে সতের বা আঠার বৎসর হইতেই পুনুষেব যৌবনের সূত্রপাত । 
৭. ' গুরুজন ব্যতীভ কাহারো তখন আর 

যৌবনে যৌনন্ষুধা তাহাকে “খোকা' বা 'তুমি” বলিয়া! সম্বোধন 

করিবার উপায় নাই। তাহার আত্মসল্মান-বোধ, আত্মবিশ্বাস, আত্ম- 

শিশির শী সর 

নারী অধিকতর 

ংরক্ষণশীল। 



১৩৮: 
শা 

পূর্ণবয়সে যৌনবোৌধ 
সস শী শপ পিস পপ” আপিল আস পপ সর সপ পলিসি ০? শা? 

নার সিংহদ্বার তখন উন্মুক্ত হইয়াছে; তখন সে সমস্ত জগৎটাকে 

তাহার মুঠার মধ্যে__জীবনটাকে লবুত্রিপী ছন্দের মত মধুর ও 

নৃত্যদদোহুল্- _কালপ্রবাহকে অপরিবর্তনশীল বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে ; 

তখন সে অশ্রকে করে ভ্রকুটি-_শাসনকে করে উপেক্ষা--আলস্তকে 

করে উপহাস । উহাঁই হইল যৌবনের স্বভাব। সাধারণত আমাদের 

দেশের ভদ্রলোকের ছেলের! প্রায় এই সময়টিতে স্কুলের অধ্যয়ন শেষ 

করিয়া কলেজে পড়িতে আরম্ভ করে। ছেলেদের মনোবৃত্তির ওই 

আকন্পমিক পরিবর্তন দেখিয়া, তজ্জন্য অভিভাবক আধুনিক বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শিক্ষা-দীক্ষা ও আবেষ্টনীর স্বন্ধে দোষারোপ করেন ; কিন্তু বুঝিতে পারেন 

না যে, উহা যৌবনেরই শ্বতোতসারিত ভাবধারা ও জ্ঞানের অথগুনীয় 

পরিণতি । যাহাদের আঠার উনিশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, তাহাদের মধ্যে 
যৌবনের সকল পরিবর্তনগুলি বিকশিত না-৪ হইতে পারে এবং 

যৌবনের এই বিশিষ্ট ধর্মটি আশানুন্দপ-কাল স্থায়ী না-ও হইতে পারে । 

একুশ বংসরের মধ্যে বিবাহদ্বারা বা অন্ত কোন প্রকারে যৌনসস্বন্ধ 

স্বাপন না করাই উচিত । স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কোন প্রণালীর 

মধা দিয়া যৌন-প্ররুত্তির পরিচালনা সুরু করার পর প্রথম কিছুদিন 
পর্যস্ত উহা! সকলপ্রকার বৈধ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে থাকে ; 

তখন তাহার ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংশয়ই মনের কোণে স্থান 

পায় না,_কেবল বর্তমানের আনন্দান্ৃভৃতিতে প্রাণ ভর্পুর হইয়া 

থাকে । অথচ কোন বাঙ্গালী যুবকেরই একুশ বৎসরে বা! তাহার 

পূর্বে যৌবনোচিত ক্রমিক বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয় না; কাহারো কাহারো! 
বা সাড়ে চব্বিশ বা পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত দৈহিক ও মানসিক 

উন্নতি প্রলম্থিত হয়; তারপর উহা! একরূপ বন্ধ হইয়া যায় বলিলেও 

চলে | , সুতরাং একুশ হইতে সাড়ে চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে 
[ 
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সপ শী শপ হি শপে পপ শী শি ০ পাপ এপ শী শা শা? শপ আপ পপি আআ ০ সাপ পপ এ পপ সরা পপ পাপী পপ সপাাাল পপ জা 

যৌনজীবন, যাপনের স্থত্পাত করিলে, শরীর-মনের কোন ক্ষতিসাধন 

করিতে পারে না। তদুপরি এই সময়টি পুরুষের প্রখর বে'নাবেগ 

3 যৌনন্তুখান্ুভৃতির শ্রেষ্ঠ কাল। এ সমরে কায়মনোবাক্যে সংযম, 
স্বাস্থ্য ও মনঃসাম্য রক্ষা! করিয়! চল বড় সোজ। রুতিত্বের পরিচায়ক নহে। 

রোগ-প্রব্ণতা, পান্রিবারিক বিপর্যয়, অর্থ নৈতিক দুশ্চিন্তা, গুরুজনের 

নারী-পরিচয়ের মুখা অনিচ্ছা, প্রবাসে উচ্চতর অধ্যয়ন প্রতি 

ভিলোরাকাডা নানা কারণে ভদ্রঘরের যুবকের পক্ষে 

একুশ হইতে পঁচিশের মধ্যে পরিণয় না-ও 

ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহাতে প্রমোভনের পথ কণ্টকাকীর্ণ হয় না; 

কারণ এই বয়স কিশোরী, যুবতী বা প্রোট!-__সকল জাতীয় স্ত্রীলোকের 
হৃদয়কে স্বতই আকর্ষণ করে, এত প্রবল আকর্ষণ বোধ হর ভ্শ্বনে 

আর কোন লময়টিতে হয় না। হ্থতরাৎ নারীর সূহত পরিচয় 
ঘটার মুখ্য কাল বলিয়া এই সময়টিকে ধরা যাইতে পারে। পচিশের 

পর হইতে আটাশ বৎসর পর্যস্ত বয়স প্রথম নারী-সঙ্গলাভের 

গৌণ কাল বলিয়া অভিহিত করা চলে। তাহার পূর্বে বা পরে সমস্তই 
অকাল। আটাশের মধ্যেও যিনি 'রতিমুখসারে'র জন্য উন্মা্ন] 
অনুভব না করেন, জীবনের অন্ত কোন তথাকথিত মহত্তর উদ্দেশ 

ধাহাকে প্রাণের ম্বতঃসঞ্জাত যৌনপিপাসা-নিবৃত্তির সিংহদ্ধার হইতে 

দুরে সরাইয়! লইয়া! যায়, ত্বাহাকে গড়পড়তা! মানুষের সামিল করা 
চলিবে না, হয় তিনি রোগী, নহে তিনি যোগী। এরূপ ক্ষেত্রে 

স্বচ্ছন্দ ধরিয়! লওয়া যায় ষে, নারী ব্যতিরেকে তিথি জীবনেধ বাকী 

দিনগুলি অল্লায়াসে -কাটাইয় দ্বিতে পারিবেন্। এবং রমণী অভাবে 

তাহার যৌনাবেগ জীবনের পূর্ববর্তী দিন কয়টি ষে প্রণালীর মধ্য ঘ্বিয়। 
স্কৃততি লাভ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছে, সেই প্রণালীতেই তিনি 

সপ ২৮ শশী শশী শি 
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সারা জীবন অতিবাহিত করিবেন । আটাশের পর যে ব্যক্তি বিবাহ 

করে বা সব্প্রথম রষণীর সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে, সে আনন্দের 

দ্শ-বারো আনা অংশ হইতেই নিজেকে ও আপন অংশভাগিনীকে বঞ্চিত 

করে, একথা নিঃসংশয়ে বলিতেছি। 

বহিধিবাহিক ব্যাভিচার ও বিবাহের মধ্যে একটা সামঞ্জস্ত 

বিধান করা যেমন সম্ভব নহে, তথাপি এই ছুই প্রকার ক্ষেত্রে ব্যবহারের 

বিবাহ ও ব্যাভিচার একটা সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠা করাও সহজ- 

সাধ্য নহে। এই ছুইটির একটির মধ্যে 

আছে উচ্ছৃঙ্খলতা ও মাদকতা বেশী-_অথচ বিবেচনাশক্তি ও 

নিরাপত্তার ভাব কম; অন্তটির মধ্যে আছে শাস্তি ও সাস্বনা 

বেণী, আত্মব্যঞ্জনার সুযোগ বেশী-অথচ আবেগ ৭৪ উদ্বেগ কম। 

একটিতে কামের স্থান উচ্ছে, প্রেমের স্থান নিয়ে; অন্যটিতে প্রেমের 

বেদী উচ্চে-_কামের আসন নিয়ে । একটিতে স্বার্থপরতা, সংশয় ও 

নশ্বরতা-বোধ, অন্তটিতে আত্মবিতরণ, নিশ্চিন্ততা ও নিত্যত্বের ভাব! 

উভয়ের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান । বিবাহ-বন্ধনের মধ্যেও ব্যাতিচার, 

আবার ব্যভিচারের মধ্যেও প্রেমের অন্বন্ধ দেখা বায় সত্য; কিন্ত 

জগতে এখনে তাহার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ও স্থায়িত্ব অল্প । 

বাঙ্গালা দেশে একট অতি হস্ত প্রবচন আছে--“বেশী খাবি ত অল্প 

থা, অল্প থাবি ত বেশী খা” অর্থাৎ জীবনে অধিক দিন ধরিয়া 

যদি খাইতে চাহ, তাহাহইলে প্রত্যহ অল্প করিয়া খাও। '-আহার 

সা সম্বন্ধে যষে নিয়ম প্রযোজ্য, বিহার সম্বন্ধে সে 

নীতি যে অধিকতর দৃঢ়তার সহিত প্রযোজ্য, 

তাহা প্রদ্ীপ্ত যৌবনের নিকট অজান! থাকে । তবুও যুবক অপেক্ষা 

যুবতীরাই এই সত্যটির প্রতি বেশী আক্ষ্ট হন্: অথচ পুরুষ বুঝিতে 



দশ সাপ 
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চাহেন না যে, আহারের অত্যাচারে যেরূপ অস্ত, অজীর্৭ণ, আমাশয়, 

পিত্তশূল, হাঁপানি প্রভৃতি দেখ। দিতে পারে, তেমনি বিহারের 

অতিরিক্ততায় নিপুরুষত্ব, দৃষ্টিহীনতা, হৃদিদৌর্বল্য, অকাল-বার্বক্য, 
ত্বরিংস্থলন, প্রমেহ, পৌরুঘগ্রন্থির প্রদাহ গ্রড়তি নানা কষ্টপাধ্য ব্যাধি 
দেহকে অকর্মণ্য করিয়া দিতে পারে। ব্যাভিচারের অব্যবহিত বা! দূরগামী 
কুফলগুলি পুরুষকে যত সহজে আক্রমণ ও পরাভূত করিতে পারে, রমণীকে 

তত পহজে পারে না। 

একরাত্রে একজন সাধারণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন যুবক বড় জোর চারি-পাঁচ 

বার রতিক্রিয়া করিয়াই রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন, কারণ তখন তাহার 

আর যৌনেন্দ্ি্ন উখিতও হয় নাকেলিরস নিঃহ্তও হয় না 

অথচ যে-কোন একজন পুর্ণোছিন্না যুবতী আরো পাঁচবার 

যৌনসংযোগে, স্ুখবোধ না করিতে পারেন-_ক্লান্তিবোধ করিবেন না। 

অনেকেই বোধহয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কিশোরী বা যুবতী 

দৃশ্চরিত্র গুণাঁদল-দ্বার1 বলপুবক অপহতা হইয়া, ক্রমান্বয়ে দশ পনের 

জন কর্তৃক বলাৎকৃতা হইয়াছে, তাহাতে অল্পবিস্তর স্থানীয় ক্ষতি ছাড়া 

বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু ওই নারী যদি পুরুষদিগের প্রত্যেককে 
প্রতি রাত্রে দশ পনের বার উপধুপরি ধর্ষণের জন্ত সদর্পে আহ্বান করিতে 

পারিত, তাহা হইলে তাহািগের কাহাকেও মানুষের আদালতে শান্তি গ্রহণ 
করিবার নিমিত্ত আর অপেক্ষা করিতে হইত নাঁ-_তৎপূর্বেই প্রকৃতির 
মম্তদ বিচারাধিকরণে তাহাদিগকে মাথা পাতির! মৃত্যুদণ্ড লইতে 

হইত। যে দান করে-তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ; যে গ্রহণ করে-_ 

তাহার সামর্থ অসীক্স,_-এ কথা মরা তুলিতে বসি। 

পূর্বেই বলিয়াছি, নারীর সহিত প্রথম পরিচয় ঘটার পর কিছুকাল 
পর্যস্ত যৌন-সন্সিলনে পুরুষের মাত্রাবোধ থাকে না। এই “কিছুকাল” 
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রে শপ ০ পপি তা সম স্প্ী শ্প্পপ পাপ সদ পাপা চস পপ সা, পপ পপ জিপ এ পাশপাশি 

শবটি পাত্রবিশেষে এক হইতে পাঁচ বৎসর অথবা একটি বা ছুইটি 
সম্মিলনে মাত্রা সন্তানের জন্ম পর্যস্ত স্থায়িত্বের সময় নির্দেশ 

করিতে পারে । এই সময়ে স্ত্রী যতদিন কাছে 

খাকেন, ততদিন, খতুআব, অনুস্থতাদি-দ্বারা সাময়িক ব্যাঘাত না ঘটলে, 

প্রায় প্রত্যহই তাহার দেহোঁপভোগে পুরুষ নিযুক্ত হন্। সুস্থ যুবকমাত্রেই 

ইহাতে বিতৃষ্কা বা বিশ্রান্তি বোধ করেন না; এমন কি, স্বাভাবিক 

যৌনক্ষুধাগ্রন্ত কোন কোন ব্যক্তি এক এক রাত্রে দুই-তিন বার উপক্রম 
করিতেও কার্পণ্য করেন ন1। চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে চারিবার মিথুনবিহার 
করা-_গড়পড়তা! বুবাপুরুষের পক্ষে আাধ্যতার শেষসীমা বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া চলে। তবে কিছুদিন পর্যন্ত প্রত্যহ তিন-চারিবার করিয়া উপগত 

হওয়া কোন বীর যুবকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে; এবং চেষ্টা করাও 
বিপজ্জনক । 

বিবাহিত জীবনে এক রাত্রিতে তিনবার বা চারিবার অভিগমনের 

দিনগুলি সাধারণত .এত অল্পসংখ্যক হয় যে, প্রত্যেক স্থৃতি- 

শক্তিসম্পন্ন প্রোটিই তাহা! করাহ্ুলির দ্বারা গণিয়া ফেলিতে পারেন। 
লেখক কোন বাঙ্গালী পালোয়ান্কে (এক্ষণে মৃত) জানিতেন, ধিনি 

একরাত্রে প্রায় উপধুপরি দ্বাদশবার কোন বারনারীর দেহোপভোগ 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জাহাজের কোন বাঙ্গালী মেডিক্যাল্ অফিসার 

একবার স্থযোগ পাইয়া কোন বিদেশিনীকে সপ্তবার রমণ করিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। অবশ্ত উভয় ক্ষেত্রেই সুক্নার উত্তেজনা সমুপস্থিত ছিল। 

কিন্ত স্থুরার উত্তেজনা ব্যতিরেকেও কোন ব্যায়ামবীর যুবক মাসে একবার 
করিয়া প্রবাস হুইতে কয়েকদিনের জন্তু, গৃহে ফিরিয়া তাহার বুবতী 
পত্বীকে প্রতিবারই প্রথম রাত্রে পাচ-ছরবাঁর করিয়া রমণ করেন, একথ! 

বীরভোগ্যা নিজেই গ্রস্থকারের কোন বান্ধবীর নিকট সপেদে স্বীকার 



নরনারীর যৌনবোধ ১১৩ 
রি নু চি শি শপ পপ রিল এশা পা »৯ শি এশা 

করিয়াছেন। কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত । অতাধিক সুরাপান 

করিলে অথবা ব্যায়ামবীর হইলেই যে সঙ্গম-শক্তি কৃত্রিমত বুদ্ধিপ্রাপ্ত 

হয়, ইহা ভ্রান্ত ধারণা । সাধারণভাবে ইহার বিপরীত ফলই 
পরিলক্ষিত হয়। 

সাধারণত বাঙ্গালীর বৌবনের প্রান্টসীম] পয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্তু। 

বাহারা সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত-_বাহারা জীবনযুদ্ধে তেমন 

যৌবনের প্রীস্তনীমায় চর হন নাই, যাভাদের পিতামাতা 

বলিষ্ঠ_ স্বাস্থ্যসম্পন্ন, ধাহারা প্রথমযৌবনে 

কতকটা স্থবিবেচনার সহিত আপন যৌনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, 

তাহারা আরও কিছুদিন__-বড়জোর বিরাল্লিশ বংসর পর্যন্ত নিজের 

বিদায়োন্থুখ যৌবন ধরিয়া রাখিতে পারেন। তারপর প্রৌছত্বের 
একাধিপত্য । যৌবনের শেষাধ-কালে পুরুষের যৌনক্ষুধার মধো কথঞ্চিং 

সঙ্গতি ও সংযমের ভাব আসে। অনেক ভদ্রযুবকেরই হয়ত এই 

সমর গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রবাষে একক বাস করিতে হয়। দেশে 

খাঁকিলে, নিয়মিতভাবে ম্যালেরিয়ায় ও আমাশার ভূগিতে হয়, নতুবা 

নিয়মিত স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, প্রসব-জনিত স্বাতন্ম বা পিতৃগৃহবাসের 

বিরহ সহা করিতে হয়। সর্বোপরি, সংসারের দায়িত্ব ক্রমশ গুরুতর 

হইয়া, বহু যুবকেরই ঘৌবনোন্মেষের সুখন্বপ্ন প্রায় বিচুর্ণ করিয়! দেয়। 
সুতরাং কাম-জোয়ারের ফেনায়িত উচ্ছ্বলতা কমির! 'আসে-_নর্গ-নিবৰি 

যেমন সমতল প্রান্তরে নামিয়! প্রশান্তির তটসীমাব্ ঘধ্যে আপনাকে 

ধরিয়া রাখে । মাঝে মাঝে অবগ্ঠ বন্যার বিপুল প্লাবন দেখ যায়। 

কিন্তু তাহা বৎসরের মধো হয়ত ই চারি দিন, যথা-হয়ত জামই 

ষষ্ঠার_ রাত্রে, বিজয়াদশমীর রাত্রে, মাহিনাবৃদ্ধির রাত্রে, ঘোড়দৌড়ে কিছু 

৫ টাকা পকেটন্ক হওয়ার রাত্রে, বায়োস্কোপে একটা আঁিবসাত্মক,চিত্র 
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সপ শত | পাপা ০ পপ শাপীশিীত পাদ পাপে, টি শী পীশী শা শী াশিশীশি রিীশীীীশিস্সিশীাশি এ তি শি স্পা পিন শাস্িশিশি 

দেখিয়া আসার পর*.ইত্যা্দি বিশেষ বিশেষ আনন্দের উপলক্ষকে 

কেন্দ্র করিয়া | 

অন্য সময় শ্ত্রী-সহবাস চলে কতকটা কলের পুতুলের মত; কতটা 

অভ্যাসগত নিয়মনিষ্ঠা, কতকটা স্বভাঁবগত প্রেরণা_-এই ছুই ভাবের 

সংমিশ্রন। বাঙ্গালীর জীবন-কুঞ্জে বেণুবীণা 

অপেক্ষা একতারা র বাই গুন! যায় বেশী, তথার 

বৈচিত্রেন অবকাশ অত্যন্ত কম। অথচ নিত্য 
একই রকমের ব্যঞ্জনাদি ঘেমন রুচিকর হয় না, তেমনি যৌনজ্ীবনে এক- 
ঘেরে ভাবও বহু শিক্ষিত যুবকের নিকট শ্রান্তিকর। ভাত, রুটি বা লুচি-_ 

যিনি যাহা খাইতে অভ্যন্ত, তিনি তাহাই পরিতৃপ্তি সহকারে খাইতে, 

পারেন-_যদি বাঞ্জনের মধ্যে একটু রকম্য়ারি ব্যবস্থা থাকে। প্রকারান্তরে, 

সেই একই স্ত্রী সমভাবে উপভোগা হন, যি তাহার মধ্যে নব নব 

লীলালান্তের বিকাশ গাকে এবং উপভোগের স্তান-কালের৪ মাঝে মাঝে 

একটু 'অদলব্দল হর । বাঙ্গালী ঘরের স্ত্রীরা বিবাহের কিছুদিন পরেই 
ভুলিয়া যান্ যে, তাহারা একাধারে জননী ও বিলাসরঙ্গিণী। অন্তূর্টির 

অগভীরতা ও কুসংস্কারগত অজ্ঞতা নিবন্ধন তাহাদের কোন বিশিষ্ট 

রূপই সার্থকতাঁর সহিত ফুটিয়া উঠে না । একচন্কু হরিণের মত কেহ, 

কেহ হয়ত একদিকের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে গিয়া, অন্ত 

দিকৃটির প্রতি ঘোরতর অবিচার করেন। শেষে একদিন হয়ত স্বামীর 

বিভৃষ্ারূপ ব্যাধ আসিয়া, তাহার প্রেম-জীবনের সকল সাধকে নির্মম- 

হস্তে সংহার করিয়া ফেলে! 

তারপর স্থানের পরিবর্তনও ঘটে এ বাঙ্গালীর ' ভাগ্যে খুবই কম। 

বাহাদের পল্লীগ্রামে বাস, তীহাদের সেই ঘর, সেই বাড়ীতে আজন্ম একটানা 

দ্বিবস'্ঘাপন ! ৪৪ মধ্যে দুই একদিন শ্বশুরালয়ের ধরাবাধা মিষ্টত্বের 

স্্ী-সহবাসে 

একটান। স্তর 
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৮ সপ শপ পপ পদ পা সপ াাপশ স্পাীপ্ শশী পদ শীট টি ক পেশা শী শট শা পাপ্পিজ। পা টিপ্স এপস জা পি জপ পাসপিস্পি শত এস 

মধ্যে নিমঙ্জন ; নচেৎ কচিৎ আম্মীরবন্দুর কোলাহল-মুখরিত সম্কীর্ণ গৃহে 

বিবাহের নিমন্ত্রণ । শহরে ধাহাদের বাস, অথন। পাশ্চাতা সভ্যতার 

আবহাওয়া ঈষৎ বাহাদের গায়ে লাগিয়াছে, তীহারা! পুজার ছুটিতে, 

গ্রীষ্মাবকাণে অবশ্য অধ্যাপক হইলে), গন! ডাঁক্ানের সাটফিকেটের বলে 
সত্য বা মিথ্যা ব্যাররামের অজুহাতে অবসর লইয়া, ঢুই-দশ দিনের জন্ম 
গুরিয়া-ফিপিরা-েই বৈগ্যনাথ, সেই মধুপুর্, সেই কাঁশী, সেই পরী, নচেং 

আভিঙ্াত্যেব পুরা ধরিয়াখুন জেল দ'ভিলিং, কাপিঘং বা শি যাওয়া চলে 

রেলের ক্রি পাশ বা “পি-টি-ও, না পালে, অথবা মনের গানে নিতান্ত 

বৈলাগোর ছোরাচু না লাগিলে, কামইপ-কামাগা, চন্দরনাগ, হরিদ্বার, 

হৃধিকেশ, মথুণা, বৃন্দাবন প্রহৃতি বাগয়ার উৎসাহ কাহারে গাকে না। 

এ বিষরে ইয়োরোপীয়েরা স্্ী-পুরুষ নিরিশেষে আমাবেন কত অগ্রগামী | 

অবশ্য ইহার মূলে রহিয়াছে আমাদের জাতিগত দারিদ্রতা । কিন্ত 
উহাই পুরাপুরি কারণ নহে, উহার অহিত অঙ্গাঙ্তিভাবে নিজ্ড্িত 

রহিয়াছে আমাদের অনুভূতির অসাড়ত্া, জন্মাভিত কটা ও 

স্বভাবস্য পুরাতন-প্রিয়তা ! 

 যাহাহউক, ছত্রিশ হইতে পঞ্চানন নংসর পর্যন্ত বাঙ্গালী তথা 

ভার'তবাসীর প্রৌটত্বের স্থাকিত্বণীল। যৌবনের শেষ জাত 

প্রোচন্বের যৌনজীবন বংসর এবং প্রৌটত্বের প্রথম সাত বংসর-_- 

এই চতুর্দশ বৎসর কাল আমাদের দেশের 

পুরুষদিগের দৈহিক ও মানসিক স্থবান্যের গতিগ্রণ,ঈ প্রায় একভাবেই 

থাকে; জীবনযাত্রা-নির্বাহও অনেকট' , একভাবেই চলে-উছাতে 

উত্থান-পতনের অর্কাঁশ ঘটে উঁসতি লোকেন?। যৌনবোধের চরম 

পরিপককত! আটাশের মধ্যেই সাধানণ বাঙ্গালী লাভ করে। সুতরাং তাহার 
“পর হইতে আসে একটা সমাধান, একট! সামগ্তস্ত, একট! স্থিততিন্ির্যের 

কি 
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ভাব। অবশ্য বহুধিধ বাহ কারণে, বথা-_আম্মীয়-বিয়োগ, পারিবারিক 

অসুস্থতা, কর্মনাশ, মাম্লা-মোকর্দমার ঝঞ্জাট, কন্তার বিবাহ-চিন্তা, 

লৌকিকতার উপদ্রব, গৃহদাহ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতির জন্ 
মানুষের যৌনজীবন সাময়িকভাবে রুদ্ধ অথব| সন্ধুক্ষিত হইতে পারে। 

যাহাহউক, উপরিউক্ত চতুদশ বৎসর কাল সপ্ডাহে তিন দিন হইতে 
একদিন পর্যন্ত যৌনক্ষুধা-বোধ সুস্থতার লক্গণ বলিয়া ধর! যাইতে পারে । 

কিন্তু চাকুরীজীবী সকল বাঙ্গালীর পক্ষে ক্ষুধাবোধের সঙ্গে 

সঙ্গে ক্ষুধানিবৃত্তির স্থবোগ ঘটে না; তাহার প্রধান কারণ-_ 

পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক প্রার আট্লক্ষ বিবাহিত বাঙ্গালী 

স্্রীস্গ-বিরহিত অবস্থায় প্রবাসে পড়িরা থাকেন । অবশ্তট ইহাদের মধ্যে 

প্রার পাচ লক্ষই সপ্তাহ-শেষের বাত্রীরূপে কাস্থলের অনতিদুরে স্ব-পল্লীতে 
গমন করিয়া, শনি ও রবিবারের বিভাবরী সহবাসন্থথে যাপন করিয়া 

আসিতে পারেন এবং আসিয়াও থাকেন। আর দুই লক্ষ লোকের পল্লী 

হয়ত অপেক্ষাকৃত দুরে ; যাতায়াতের অন্ৃবিধা বা আথিক্ অনটন হেতু 
মাসে একবার বা! দুইবারের বেশী বড়-একটা বাওয়া ঘটিরা উঠে না। 

ইহাদেরও যৌন-জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথে বিশেষ একট! প্রতিবন্ধকতার 
সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বাকী যে একলক্ষ লোক বৎসরের মধ্যে একবার ব1 

দুইবার (দুর্গাপূজা বা বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে ) ব্যতীত পর্বীমুখচন্ত্রম। 

সনদর্শন করিতে পারেন না, তাহাদের জীবন সত্যই বিড়ম্বনাময় ; তাহাদের 

স্ত্রীরাও প্ররুত হূর্ভাগিনী । এই সকল ব্যক্তির অধিকাংশই রক্ষিতা রাখে, 

নহেত নিজের আর্থিক সংস্থান বুঝিয়া বেশ্তাভিগমন করে, নচেৎ নিজের 

বয়স্তব কামবাসনা চরিতার্থ করিবার তি কোন কৃত্রিম প্রণালী খুঁজে । 
বোধহয় অল্লাধিক পনের বিশ সহস্র লোক এই বাধ্যতাজনিত দ্রীর্ঘবিচ্ছেদে ও 

নিজেদের চরিত কাক়গততভাবে নিরঞ্জন রাখিতে সচেষ্ট হন। কৃত্রিম 
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বা ডা সঞ্জাত বেতার মধ্যেই তাহারা সান্বনার উপাদান 

সন্ধান করেন; ন্বভাবনিযুকু প্রশমনের প্রতিভূ-স্বপ্রদোষ, তাহাদিগের 

প্রাণে প্রায়ই অতৃপ্তি, দ্রশ্িন্তা ও পরিবেদন জাগায় । স্ত্রীর বিরহ ও 

পারিবেশিক প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তীহারা নিস্তেক্ 

হইয়া পড়েন। অবিমুষ্য নারী-সম্তোগের ফলে যেরূপ সিফিলিল, 

গণেরির] প্রভৃতি ছুঃসাধ্য স্তক্কারজনক ব্যাধি, অর্থনাঁশ, মনস্তাপ, দেহভঙ্গ 

বংশ-বিসর্পন প্রভৃতি ঘট! অবশ্বস্তাবী, সেইরূপ কামনার সহিত ছন্দ 

কনিতে করিতেই যে সকল 'বিব'ছিত ব্রহ্মচারীর” জীবন-মধ্যাহ্কের 

দিনগুলি কাটে, তাহাদের মধো শিরোধূর্ণন, অগ্লাজীর্ণ, অকালবার্ধক্য, 
ত্বরিংস্থলন, শিহ্বোখানহাস, নিপ্রাণতা, উত্যক্ততা, একাগ্রতাহীনতা, 

উতকেন্দ্রিকতা (9০9০9100107, বিমর্নতা, অহেতুক গাস্তীর্যভাব, প্রভৃতি 

নান! উপসর্গ দেখা দেওয়া আতে। অসম্ভব নহে। 

স্ত্রীলোকের যৌনবোধ ও যৌনক্ষুধার আলোচন প্রসঙ্গে যুক্তভাবে 
পুরুষ সম্বন্ধে আর গুটি কয় তগ্য বিবৃত করিব। আপাতত প্রৌত্বের 

শেষাংশ ও বার্ধকা সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিয়া, বক্ষ্যমান বিভাগটির 

পরিসমাপ্তি করিব । ] 

কামবজ্জের আয়োজন-বাহুল্য ও আড়ম্বরচ্ছট! নারীর দেহ-মনের 

তরফ. হইতে যতট] বেশী প্ররোজন হর, পুরুষের ততটা নহে । পুরুষের 

কাঁম-জাগ্রত হইলে, তাহার লিঙ্গ উচ্ছিত হইয়া উঠে; আবার লিঙ্গ 

উচ্ছিত হইয়া উঠিলে, কামভাব জাগ্রত হইতে পারে । কিন্তু পুরুষের 
এমন অবস্থা ক্ষণিক বা চিরস্থাক্ট্রভাবে আসিখে, পারে যে, মনে কামভাব 

প্রোচতবের প্রান্ত জাগি লিঙ্গ উচ্ছিত হইয়া উঠে না। 
ৰ বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে সকল পুরুষেরই ধ্বজভঙ্গ 

সীমায় বা পুরুষত্বহীনতা! একটু একটু রি দেখ দেয়। 
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সাধারণত বাঙ্গালীধিগের বিয়ালিশের পর হইতেই লিঙ্গোখনি-শক্তি অতি 

ধীরে ধীরে অপ্রত্যক্ষভাবে কমিতে থাকে ও তৎসহিত সম্ভোগের স্বারিত্বকালও 

হ্স্ব হইতে আরম্ভ করে। মোটামুটি উনপঞ্চাশের পর এই অব্নতির 

গতি ক্রততর হয় ও বেশ স্পষ্ট বুঝা যার। পঞ্চান্ন ও ছাপান্ন বৎসরের 

সময় পুরুষের যৌনসামর্থ নামিয়া আসে একেবারে নিয়তম ধাপে। 

ইহার পরই তাহার যৌনেন্দিরগত দেহের মৃত্যু ! 
ওই সময়ে কিছু দিন পুরে নিবাণোনুখ বহ্ছির মতো করেক মাস বা 

বৎসর খানেকের মতে! বাধক্যস্্রোতাতিঘুখী মানব হম্নত যৌনক্ষুধার 

ণী প্রদীপ্ত শিখায় একবার দ্বিগুণ তেজে জলির 

নির্বাণোদ্মুখ উঠে। কোন কোন চিরকুমার এতকাল সদপে 

কামনা-বহি ঝড়ের মুখে আপন ব্যক্তিত্বের ছাপৃ-মারা গুক্ 

পত্র উড়াইয়া আসিয়া, ঠিক এই সঙ্গটমর কালে প্রদীপ্ত আগ্রহে বিবাহের 

রেশমী রজ্জুর প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন (জ্বলন্ত সাক্ষ্য _বারীন দা" )3 

আবার বু মুতদ্ধার অকলম্মাৎ ব্যাভিচারের পণে জীবনে প্রথম পদার্পণ 

করিতে পারেন, অন্বাভাঁবিক মৈথুনের প্রতি আসক্ত হ্ইন্বা পড়িতে 

পারেন * নচেৎ দ্বিতীয় ব। তৃতীয়বার দার-পত্রিগ্রহের জন্য অধীর হইয়া 

উঠিতে পারেন এবং অনেক সমর পরিগ্রহ করেনও। কিন্তু “বালা- 
তরী ক্ষীরভোজনং” এই শান্ত্রবিধি যে তাহাদের গতি-পথের অদুরে 
কতখানি মিথ্যাশা, প্রবঞ্চন। ও বিপত্তির জঞ্জাল পুপ্লীভূত করিয়৷ রাখিয়াছে, 

তাহা ভাবিতেও পারেন না। 

বাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা তাঢ়াতাড়ি হত্রিসভা, শান্তাধ্যয়ন, 
ম্ত্রপ, তীর্ঘদর্শনাি দ্বারা অর্ত্পামী কামের এই চরম জালা 
ভুলিতে চেষ্টা করেন। ইহার পরও যে সকল বুদ্ধ ভোগ-শক্তির 

ভূক্তাবশেষ লহ বাচিয়া থাকেন, তাহাদের হাজার-করা ৯৯৯ জনই 
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যাটু হইতে তেবটির মধ্যে সুরত-সামর্থ জন্মের মত হারাইয়া ফেলেন। 

অথচ ভোগ-সামর্থ লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সকলের ভোগ- 

পিপাসার পূর্ণনিবুত্তিনোধ না-ও হইছে পারে। দশহাজার অন্তর বা 
তদূর্ধবস্ক বৃদ্ধের মধ্যে একজনের হয়ত আংশিক গিঙ্গোখান ঘটিয়া 
থাকে; দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের ভার্ধা থাকিলে, তাত!র গুরসে হয় ত 

বংশছুলালও জন্সিতে পাবে। কিন্ত "তাহাতে উভর পক্ষেরই বে পূর্বের 

ন্যায় তুপ্ডি তয় না__ ইহা ফ্রুন সত্য! এই স্যত্রে আর একটি সত্যের 

প্রতি সাধাবণ পাঠকের দৃষ্টি উন্মোচিত করিয়া বাওয়া প্রয়োজন মনে 

করি যে, সঙ্গমক্ষমতার উপর সন্তান-জনন আঁদে, নেভরশীল নহে। 

ক্ষণিকের সম্প্রয়োগে যোনিদ্বারে নীর্য্থলনও অনেক সমর গভাধানের 
অনুকুল হইতে পারে। 

অতিবুদ্ধের বৌনশক্তির ব্যক্তিগণ ভারতমা সম্বন্ধে পাশ্চাতা যৌন- 

বৈজ্ঞানিকগণ তৃরোদর্শন-লন্ধ বহু থ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রফেসর 
ফোরেলের নিকট একবার এক পরষট্টি বংসর বয়স্ক বৃদ্ধা তাঁহাব তিরাস্তর 

বর্ষদেশীয় স্বামীর প্রচণ্ড যৌনক্ষুধার প্রতিকার 

কল্পে পনীমশ লইতে আঁসিয়াছিলেন। এই 

ভদ্রলোকটি সম্ভবত কোন বড় কারখানায় 

কুলীসর্দার ছিলেন; রাত্রি চারি ঘর্টকার সমর উঠিয়া তাহাকে বাহির 
হইতে হইত। প্রত্যহ কাছে যাইবার পৃবে তীহা'র স্ত্রীকে জাগবিত 

করিয়া, একবার তাহার প্রেম-রসাস্বার্দ করিয়া বাই-তন; পরে দ্বিপ্রহরে 
মধ্যাহাহারের জন্য গৃহে আসিরা আরু একবার রতিক্রীড়ায় নিষুক্ু 

হইতেন। কোন কোন দিনতুএকটু স্্ঠিষু'্ হইলেও সন্ধ্যার সময়ও 

বৃদ্ধাকে অঙ্কশায়িনী করিতেন | ৪ শক্তি বটে ! 

এ দেশের কয়েকটি সামর্থবান বৃদ্ধের চারুর আমাদের 

বার্ধক্যে যৌনশক্তির 

তারতম্না 



১২৪ পূর্ণবয়লে যৌনবৌধ 

জানা আছে। তুতপূর্ব স্থুল-ইন্স পেক্টর ( অধুনা মৃত ) জনৈক বৃদ্ধ 
ভদ্রলোকের সহিত লেখকের করেক বৎসরের জন্ত ঘনিষ্ঠ 
আলাপ-পরিচয্বের সুযোগ হ্ইয়াছিল। অবসর লওয়ার কিছু পৃর্কে 

তাহার প্রথমা স্ত্রীবিয়োগ হয়; উহার কিছুদ্দিন পরেই তিনি পুনরায় 
একটি ত্রয়োদশ বর্ধীয়া অনাথা বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। বুদ্ধ 
ভদ্রলোকের ওরসে দ্বিতীরা পত্রীর গর্ভে 81৫টি সস্তান-সন্তততির জন্ম 

হুয়। বুদ্ধের বয়স তখন প্রায় তিয়াত্তর বংসর__লোল চম” শীর্ণ দেহ, 

দন্তহীন, হস্তপদ্াদি বেপথুমান । স্ত্রীর বয়স ত্রিংশের কম নহে । তাহাদের 

শেষপুত্র মাস ই হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছে । লেখকের কোন বান্ধবী 

কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া স্বামীর যৌনব্যবহার লম্বন্ধে উহাকে 
প্রশ্ন-জিঙ্ঞাসাঁর উত্তরে তিনি বলিয্লাছিলেন যে, প্রথম দশ বার বংসর 

কাল তিনি প্রায় প্রত্যহ একবার করিয়া! উপগত হইতেন ; গত পাচ 

ছয় বৎসর যাবৎ এই হার ভ্রুত কমিয়া আসিতেছে, লিঙ্গদ্ঢ়তা ও 

মরণস্থায়িতও হৃম্ব হইয়াছে; তথাপি তখনে! তিনি সপ্তাহে অন্তত 

একবার করিয়! ষধ্যরাত্রে মদ্নযজ্ঞে আনৃতি প্রদ্দান করিতে ছাড়েন না । 

আর একটি মুসলমান ঠিকাধার ভদ্রলোক-্তাহার বয়স তখন বাষট্ির 

কম হইবে না। লেখকের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি সপ্তাহে 
ছয়বার করিয়া রমণে পারগ ও অভ্যন্ত। তাহার তিন পত্বী বতমানা ; 

প্রথম] পত্বীর নিকট একরাত্রি, দ্বিতীয়ার নিকট ছুই রাত্রি এবং তৃতীয়ার 

নিকট তিনরাত্রি অতিবাহিত করার প্রণালীবদ্ধ নিয়ম তিনি মানিয়! চলেন । 

জুম্মা বারটিতে কেবল বিশ্রাম করেন। তিনি আরো! বলিয়াছিলেন 
যে, ইহাতে তাহার পত্বীরা কেহ অসন্তট নহে, এবং পাছে অন্ত সপত্রী 

নিয়মের অতিরিক্ত কাল স্বামী-সহবাধে'র সুযোগ পায়-_ এই নংগুপ্ত 
ঈর্যার নিমিত্ত কেহই পিত্রালয়ে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে ন1।."" 



নরনারীর যৌনবোধ | ১২১ 
শিসস্পাীপিত শীল শি শিশীশাশী শিস শপ সী ২ পা রা পচ পর ০৪ জজ ৫ 

ব্যতিক্রমের এই উদাহরণ কটির ব করিয়া, কেবল সাধারণ রীতির 

ভিন্তিমূল প্রতিষ্ঠিত করিতে চেগ্টী করিলাম । অন্তদিকে আবার পত্বীগত- 

প্রাণ শক্তিশালী যুবক মাসে একবার বা ছুইবারের বেশী স্ত্রীবিহার 

করেন না, এরূপ দৃষ্টান্তও খুঁজিলে পাওয়া যায়।".' 

পুরুষ যেদিন হইতে আপন সামর্থ-হাঁসের ব্যাপারটি উপলব্ধি করেন, 

সেদ্রিন হইতে বুদ্ধের মেজাজ. ও মনে একটা দ্রত পরিবর্তন আরম্ত 

হয়। লক্ষ করিয়! দেখিবেন, বহু বুদ্ধ একট] বয়ংক্রমে পৌছিয়া, 

(পরম প্রসারে আযৌবন দাম্পতা জীবন অতিবাহিত করিয়া আসা 

স্বত্বেও ) খুঁটিনাটি লইম। সংসারের সহিত কোন্দল বীধাইয়া দেন; স্রীর 
উপর সময়-অসময় অকারণ বিরক্ত হন, কথায় কথায় অভিমান 
করেন; তীহার প্রাণপণ সেবাযত্বও তাহার যেন আর পছন্দ হয় না। 

রতিশক্তি-হীনতাই ইহার অসংজ্ঞাত হেত । মতথানি মাত্রায় তাহার 

লিঙ্গোখান ও বীর্ধধারণেষ়্ সামর্থ কমে, ততখানি মাত্রায় তিনি নারীর 

অন্ান্ত কামকেন্দ্রে (ভগাঙ্কুর, স্তন, ওষ্ঠ, জিহবা ইত্যাদিতে ) উপচার-প্রয়োগের 

দ্বারা শাস্তি-লাভের চেষ্টা করেন । পঞ্চাশের পর হইতে কোন কোন 

বুদ্ধ বাজীকরণের ওষধ ও কবিরাজী মালিশের শরণাপন্ন হন; তাহাতে 

অব্্ত কোন ফলই হয় না। পরিশেষে অনেকে আবার “ভগ-চাপল” 

(01001111008), চূচুক-চোষণ অন্তান্ঠি প্রতাঙ্গ দংশন বা অবলেহন প্রভৃতি 

দ্বার নিজেকে তৃপ্ত করেন। অবিশ্বাসের কিছু নাই--ইহ1 বহুদর্শন-লব্ধ সত্য । 

শৈশবে সর্পপ্রথমে মানুষের কমিকেন্ত্র মুখে থাঁকে, তাহার আভাষ 

পূর্বেই দিবাছি। অশক্ত হইয়া, সেই কেন্দ্র মুলাধার হইতে মুখেই 

ফিরিয়া আসে। চক্ষু, কর্ণ, গীসিকা ও *১কের সংবেদনপীলঙ্তা হখন 
নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়ে, রসন| তখনো জাগ্রত থাকে । 

মৃত্যুকালে হিন্দুরদ্ধের মুখে গঙ্গাজল ঢালিলে তীহার মুখশুদ্ধি হয় 



১২২ '  পুরণবয়সে যৌনবোধ 
জে অর পপ পাস পা পট শিট পপি টিসি 

টং সা শশী পপ পাশপাশি এসে? পপি আসীন! 

নি সন্দেহ ; $ কিছ সকলের চিন্তশুদ্ধি যে হয় না, ইহা অনুমান করা 

সহজসাধ্য । কারণ মদন ভন্ম হইয়াও অদৃপ্ত হয় না, সর্ববিস্বাতির 

কুয়াসার মধ্য দরিয়া চলচ্চিত্রের 45 ০৪$"-দৃম্তের মত তখনো তাহার 

বিলীকমান মুখ মানসচক্ষে ভাসে। তাই ত লব্ধসত্য কবি মনত 

খধির মত উচ্চারণ করিয়। গিয়াছেন-__ 
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সন্র-ান্রীল্স যীনলহোন্দ 
প্রকৃতি 

লজ্জানীলতার গ্ুতত্ব 

প্রথম-প্রপাঠ 
ভাবুক বলেন-_লঙ্জাই রুমণীর রমণীয় ভধণ, বৈজ্ঞানিক বলেন-_- 

লজ্ভাই নারীর ঘৌন-জীবনের একট ধরণীর বিশেষত্ব ; সুতরাং নারীর 

বৌনবোধের মায়া-মহলে প্রবেশ করিবার পুর্বে আমাদিগকে লজ্জীর রহস্ত- 

জাল ছিন্ন করিতে হইবে। 

শুধু আমাদের দেশে কেন, জগতের সকল সভ্য দেশেই পুরুষ-শিশ্ত যে 

বরসে নগ্ন হইয়া বেড়াইবার স্বাবীনতা পার, স্ী-শিশুরা সে বরসে 'অন্তত 

নিক্লাঙ্গ টাকিয়া না চলিলে সকলের চক্ষে তাহা বিসদূশ ঠেকে | পারিবারিক 

শাসন ও সামাজিক শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে ভদ্র-ঘরের চারি-পাচ 

বখসরের মেয়ে অপরিচিত বা! মল্পপরিচিত ং বিশেষভাবে পুরুষ ) লোকের 

সম্মুথে উপঙ্গ হইতে কুগ্ঠ! ধোধ করে। নাভিনিয়স্থ অন্গপ্রত্)ঙ্গাদি ও 
তাহাদের কার্যাবলী ঘেরিরা! কত বড় একটা গভীর সঙ্কোচবোধ সঞ্চিত 

থাকে__বাপিকার মাতা, পিতামহী প্রমুখ আম্মীয়ারা শৈশব হইতেই 
তংসন্বদ্ধে একট! অনিরূপিত ধারণা বদ্ধমূল করিয়] দেন। কাষেই এই 

লজ্জাঁভাবটি শিশুকাল হইতে অভ্যাসগত হইয়া, পর বয়সে নিজ্ষের নিকট 

তাহা খুব সহজসাধ্য ও অপরের নিকট সবাসত্৫ক বলিয়া! মনে হয়। 

এই লজ্জা, ব্রীড়া, সন্কোচ বা তীরুত! নারী-সৌনদর্ষের একটা 

প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট-_-তাহাতে সন্দেহ নাই; তাই নারী আমাদের নিকটতম, 

একাস্ত পরিচিতা৷ হইয়াও দুরবিহারিণী, “ররহস্তময়ষ$। হ্াভ্াক্ এলিস্ 



৯২৪ লজ্জাশীলতার গুট়তত্থ 
সপ ১.৯ পপ এ পাপী স্পা সস পম এপ সর স্পেপ্পাশপাশপ পিপপি 

কিন্তু লঙ্জাবোধের ছুইটি দিক্ পৃথক করিয়! দেখাইয়াছেন ; একটি-_জাস্ত বা 

দেহগত (8011209] ০ 1)11551010921] ), অন্যটি সামাজিক বা অধিগত 

(৪০018] ০৮ 2900190), মোট কথা, নারীর মধ্যে এই লজ্জার সংস্কার 

বংশানুগতিকতায় কতকট! চলিয়া আদিলেও, 

পুরাপুরি প্রকৃতিপ্রদত্ত নহে, অনেট। মাতা বা 
অন্তান্ত অভিভাবিকার নিকট হইতে অজিত । 

কন্তার আপনার ভবিষ্যৎ স্খকে গভীরতর করিবার ও সমাজের অপবাদ 

হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে এই ব্রীড়া-ষে কতখানি কার্যকরী, তাহার 

একটা ছুর্মোচ্য ছাপ বালিকার বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হইবার সঙ্গেসঙ্গেই 

তাহার মনের পটভূমিকায় লাগাইয়! দেওয়া হর। এগার-বার বৎসর বয়স 

হইতেই আমাদের দেশের বালিকাদের মনে লজ্ভাণীলতার অজিত 

অভ্যাস দ্বিতীর-প্রকৃতিতে পরিণত হইয়! বায় । তারপর এই লজ্জাশীলতা' 

ভাহার যৌনবোধের সহিত সখ্যতা-স্ত্রে আবদ্ধ হইয়া, প্রৌচত্বের প্রান্তসীমা 

পর্যন্ত আধিপত্য করে। ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা-লন্ধ সত্য যে, 

অকালে যৌনবোধের উন্মেষ হইলে, বালিকারা অতিরিক্ত লঙ্জাশীলতা 

প্রকাশ করে। 

লচ্জার মৌলিক অর্থই হইল-__কোন বস্ত্র বা বৃত্তিকে সাধ্যমত 

অপরের জ্ঞান হইতে গোপন রাখা । যৌনভাব বা ভালবাসা ও যৌনবন্ত্র 
সম্বন্ধীয় পরিজ্ঞানের চারিদিকে নারীর ব্রীড়া' সমধিক পরিস্ফুট, এৰং 

পুরুষের ভিতর এই বিষয়ক লজ্জা! নারী অপেক্ষা বস্তত অনেক কম? 

অনেকের ধারণা যে, পরিচ্ছদ-পরিধানের অভ্যাস হইতেই বুঝি লজ্জার 

উৎপত্তি; কিন্তু ইহা! ভুল । তবে মানর-সত্যতা যেদিন হইতে বসনের 

“ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছে, সেইদিন হইতে লজ্জার উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র 

ঘষে বিস্তৃত হইয়!& পড়িয়াছে এবং উহ্থার একট! বিশিষ্ট রূপ আপন! 

লঙ্জী__ 
স্বভাবধর্ম নহে 



নরনারীর যৌনবোধ * ৯২৫ 
শীলা পাপা পপ পাপী সত শী তি শলপাটী শি পাতা টা পাশপাাপপপালীন শি 

আপনি ফুটিয়! উঠিয়াছে, ইহা অস্বীকার্য নহে । জগতের যে সকল 

অসভ্য জাতি এখনো! উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করে, তাহাদিগের নারীগণ 

লঙ্জাশীলতাযর় আপাদমস্তক বস্ত্-পরিবুতা রমণীকুল অপেক্ষা হীন নহে। 

পশুদের মধ্যেও লজ্জার ভাব সমর-বিশেষে প্রকাশ পাইতে দেখা যাঁয়। 

সকল দ্বেশে ও সমাজে লজ্জার স্থানগুলি সমান নহে । আবার 

সাধারণ ভাৰে স্ত্রীপুরুষের লজ্জার স্থলশুলিও অভিন্ন নহে। তবে 

উভয় জাতিরই সবাধিক লজ্জার স্থল জনন-যন্ত্র ও তংসন্নিহিত স্থান তাহাতে 

আর সন্দেহ নাই। ইহার হেতুবাদ পরে 
উল্লেখ করিব । আদিমকালে অনুর্বর মানব- 

মস্তি হইতে অদ্ভুত কতকগুলি 'অতিপ্রাকৃত ধারণাই দৈহিক লজ্জাস্থল- 

স্থজনের মুলীভূত কারণ। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিতিন্নরূপ 
ধারণার ফলে লজ্জাস্থলেরও তারতম্য ঘটিয়াছে। 

এইস্থলে একটা কথা উদ্লেখ করা উচিত যে, সভ্য-সমাজে কিস্ত্রীকি 

পুরুষের (বিশেষভাবে স্ত্রীলোকেরই) লজ্জার সুস্পষ্ট প্রতীক- বদন । 

বসন ও অলঙ্কারের আলেক্জান্সিয়ার ক্লিমেণ্ট. বলিতেন,-কবি 

মলির উর চসারও তাহার কাবোর একস্থলে লিখিয়াছেন 

& যে, যে-ত্রীড়া রমণীর মনের মধ্যে এত বদ্ধমূল 

বলিয়া মনে হয়, তাহার একমাত্র অধিষ্ঠান তাহাদের পরিচ্ছদে ৷ তাহাদের 

কাপড়ও খসে, লজ্জাও খসে *। আমাদের সকলেরই ধারণা যে, 

লজ্জাস্থলের তারতম্য 

* ইহার সহিত নিচলিখিত বাক্যটর তুলনা! করা বোধহয় অসমীচীন হইবে না। 
“0500880799১ 0761697 03-8৬ 0590. 60 রী 18886 ৪. জা 1০ 

19919 10 & 1021, 90010 000 93106 91811)6 10 1767" 06৮৮০0% 

8170. 79301076 11 1162) 898 60005 (8৮ 0901900১--11 07010516015 

70994 19, 



১২৬ ।  শঁজ্জাশীলতার গততত্ব 
শাক শশী শশী শশী পাশাপাশি পিসী পাপী পিপি শা? আপ পিসী শি পেশী সস পা সপ কও শপ আজ 

বাহিরের শৈতাতপের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দোশ্রেই 
পোষাকের সৃষ্টি। ইহ] অবশ্ত গৌণ কারণ হইতে পারে; কিন্তু মুখ্য কারণ 

হুইল-_যৌনযন্ত্রাদির প্রতি অপরের মনকে প্রলুন্ধ করা, কীটপতঙ্গাদির 
দংশন হইতে উহার্দিগকে রক্ষা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে অনভিপ্রেত 

কামুকের আকম্মিক আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে নিরাপদ রাখা । 

জগতে যে-সকল উলঙ্গ অসভ্য জাতি দেখা যায়, তাহাদের গ্রাঁর 

সকলেই ঝিনুক, প্রবাল প্রভৃতির মালিকা-গুচ্ছ, বুক্ষতন্ত দ্বারা বুন। 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝাঁপটা, মাঝারি আকারের বুক্ষপত্র বাঁ ধাতু-নির্মিত 

এক-একট ছোট চাকৃতি কটিবন্ধ-সাহায্যে ঠিক জননেন্ট্িয়ের সম্মুখে ঝুলাইয়া 

রাখে; কোন কোন জাতি উহার চারিদিকে বা উপরেই নানা বর্ণের 

আলিম্পন করে। বস্তুত পৃথিবীতে পরিচ্ছদ জন্মলাভ করার পূর্বে, 
প্রাগৈতিহাসিক বুগের স্ত্রীপুরুষ নিজেদের পরিপূর্ণ নগ্ণতাকে কতকটা 
ঢাকিবার জন্ত এবং কতকটা পরিমাণে পরস্পরকে পরস্পরের রূপের 

প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্ত আলিম্পন বা! দেহলেখার স্যষ্টি করিয়াছিল। 

দেহের যে সকল স্থান কামকেন্ত্র বলিয়া! নির্ধারিত (অর্থাৎ মুখগহ্বরের চতুষ্পা্ব 
ও তৎসহ গওয়, স্তনযুগ, নিতন্বদ্বয় ও যৌনযন্তর, সেইগুলিই প্রধানত নানা 
বর্ণে চিত্রিত করা হইত । এমনি করিয়! বোধহয় মানুষের দেহপট আশ্রয় 

করিয়। চিত্রশিল্প জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে*। প্রত্ববৈজ্ঞানিক- 

গণ প্রাচীনতম প্রস্তরযুগের যে সকল নিদর্শন খনন করিয়া, লক্ষ বংসর 

পরে পৃথিবীর আলোয় টানিয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েক প্রকার 

প্রসাধন-সামগ্রীও দেখা যায় । সেগুলির মপ্যে ছুই তিন বর্ণের মৃত্তিকা 

বা! প্রস্তরের গুঁড়া আছে। লৌহযুগে ধৈ লোহার গুঁফ মরিচার সহিত 
জিটির। 

* 0৫ ঘানার 0চ00য 00 এল, 0০--234-55, 



নরনারীর যৌনবৌধ  " ১২৭ 
পপ পল শিট শি পিসি আশ্রম পপ সপ. ৯ ৯ পা পাপ শী শীশীশাশ টা পিপিপি আপস স্পস্ট 

টি চবি মিশাইয়া৷ একপ্রকার ক্রীম শরীরের বর্ণশুষম| বুদ্ধির জন্য 

ব্যবহৃত হইত, তাহা! নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে । 

কৃষ্ণ বর্ণের ধুলি, লালবর্ণের মাটি, গিরিমৃন্তিকা, এলাষাটি প্রন্থতি 
এককালে আমাদের দেশেও দেহাঙ্গের বৈচিত্র-সম্পাদনে প্রয়োগ কর! 

হইত । ক্রমে এই তালিকার সহিত শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লাক্ষারস, 

শেকালিবৃস্তের রস, শুষ্ক সমুদ্র-ফেন।, তওুলচুর্ণ, অন্রচুর্ণ, কজল প্রভৃতি আসিয়া 

যোগ দিয়াছে । বন্ত্র প্রচলনের সহিন্ত ইহাদের কোনটি বা! পদযুগে নামির! 
আসিয়াছিল, কোনটি বাঁ পুরঃকপালে উঠিক়াছিল ; কিন্তু একেবারে 

অপ্রচলিত হইয়! যার নাই। লোকাচার বা ধমঁচার এগুলির প্রায় 

সব কয়টিকেই এখনো সযত্বে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। 

সেই বর্বর যুগের মানব প্রস্তর বা লৌহ-নিমিত ভোঁতা অন্ত্র দিয়া নিতম্ব, 

গণ্ডদেশ বা উদরের নিম্নভাগ চিরিরা চিরিষা চিত্রিত করিত; এ 

সকল ঘ্ব রেখার উপরে নানারপ বুক্ষরস দিয়! রঙ. ফলাইর়া সেগুলি 

স্থায়ীভাবে পরিস্ফুট রাখিবাঁর চেষ্টা করিত । এমনি করিরা আদ্বিমকাঁলের 
মানুষ উন্ীর (৮2৮০০1০%) উদ্ভাবন করিয়াছে *। দক্ষিণসামুদ্রিক 

দ্বীপপুঞ্জ, ক্যারোপিন্ দ্বীপ, নিউ গিনী, পেলিউ দ্বীপাঁবলীর অসভ্য উলঙগ 
অধিবাসীদের মধ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যস্ত মেয়ের! রৃতিশৈল (11078 
ড্ব ৩76৭৪) ও জনন-প্রদেশটির চতুর্দিকে উন্বী পরিতে ও নানাবর্ণে 

রজিত করিতে অভ্যস্ত ছিল। আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আছ্ধ- 

খতু দর্শন করিবার সঙ্গেসঙ্গেই এইরূপ দেহলেখা অঙ্কন করিবার 'প্রথ। ছিল 

এবং এই প্রথা-অনুস্থতির সঙ্গে সঙ্গে উৎসবানষ্ধোর আয়োজন আয়োজন হইত। 
*(1) 17090 15107, & বান7:0501,09% এম এ াণগ্:0)00- 

0 00 পাদ) 20 08 88 & 0571124ঘ0ঘ, 
(80507001110, 1881) 0, 2871 (2) 10015 91910) লন 850]াাথাট09 
08 8014৭ 07511247108, (1:00215, 1905), 7455. 



৯২৮ '__ লজ্জাশীলতার গুঢ়তস্ব 
০৮পসপঃ পর পপ স্পা স ীসসী শো সস পচ সপ 

শুধু আমাদের দেশে নহে, পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই, 

চিরকাল কামকলাবতী রমণীগণ অথবা! বারবিলামিনীগণ পরিচ্ছদের 

বিশিষ্ট রীতি ও কাট্ছাটের নব নব পরিকল্পনার উত্ভাবন করিয়া 
আসিতেছেন। ইংলণ্ড পুরুষের পোষাকে ও প্যারিস্ স্ত্রীলোকের 
পরিচ্ছদে এখনো সমগ্র সভ্য-জগতের আদশশস্থল। আমাদের দেশে আধুনিক 

স্কার্টের মত পরিচ্ছদ কোন কালেই ছিল না বটে; কিন্তু অতি সুক্ষ 

ও স্বচ্ছ ঘাঘ্রা, পায়জাম! ও সাড়ীর চলন ছিল । ওড়নাও ছিল এত 

আলোকসঞ্চারী যে, তাহার মধ্য দিয়! বক্ষ ও বদনের একট মোহন 

বাহারেখা জাহীর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল না। সাড়ী প্রভৃতির বিচিত্র 

বর্ণসম্পাদদন শুধু রূপের বিজ্ঞাপন-বৃদ্ধির জন্যই সমাশ্রিত হইত। নূরজাহার 
পূর্বে এশিয়ার কুত্রাপি শায়ার প্রচলন হয় নাই। সেকালে রমণীর বসন- 
বিশ্স্ততা ও তজ্জনিত সলজ্জ ত্রস্ততা যুগপৎ পুরুষের শীতল মনের 

মারণাস্ত্র স্বরূপ গণ্য হইত। পাছাপেড়ে শাড়ীর মৌলিক তত্ব হৃদয়ঙ্গম 

করিতে এইবার পাঠকের বোধহয় বিলম্ব হইবে না । 

আমাদের দেশের (অধুনা! লুপ্তপ্রার়) চন্ত্রহার, গোটু, কোমরের সাতনরী 
প্রভৃতি অলঙ্কার স্থজনের উদ্দেশ্তই হইল-_অনাবৃত নিতম্ব ও জনন-যন্ত্রের 
স্থৃতি দর্শকের মনে জাগাইয়! দেওয়| ৷ একমাত্র কালিদাসের কাব্য-নাটকাি 
পাঠ করিলেই সে যুগের রমণীর অধোদেশে বা বক্ষ-সঙ্গিধানে দোহ্যলিত 
প্রায় এক কুড়ি বিভিন্ন প্রকার গহনার নাম পাওয়া যায়। কিছুদিন 
পূর্ব পর্যস্ত (মুসলমান আমলেও বোধ হয় খুব সীমাবদ্বভাবে ছিল) 
আমাদের দেশের পুর্ণযুবতীরা৷ যে গায়ে মল পরিতেন, তাহার কারণও 
ছিল উহার নিকনের প্রতি পুরুষের মন আকুষ্ট করা ।' তোড়া, মল বা 

নুপুর-শিপ্রন ছিল যেন সেকালের জাগ্রর্ত যৌবনের মধৃপ-গুঞ্কন, আপন 
সংবৃত সৌনর্য-রঙ্ৃন্তের প্রতি লজাগ হইবার আমহ্ত্রকাকলি ! বয়স- 
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নরনারীর যৌনবোধ ১২৯ 

ভেদে, সম্বন্ধ-ভেদে, স্থানভেদে ও মনোবুত্তিভেদে উহার ধ্বনি 

বিভিন্ন রকমের হইত এবং ইহার অর্থবোধ করা প্রেমিক-প্রেমিকার 

একটা সাধনার বস্ত্র ছিল। শ্রীরুষ্ণের বংশীর আহ্বান বুন্দাবনের 

গোপীকুল যেরূপ সুন্দর বুঝিতে পারিত, শরীরও 'আবার তেমনি 
অভিসারিক! কু, বুন্দা বা রাধার নৃপুরের ভাষা কুঞ্লান্তরাল হইতে 
চমতকার বিনির্ণয় করিতে পারিতেন। অধিকতর কুতুহল 'ও কাব্যরস- 
পিপান্গু পাঠকদ্বিগকে কবি ৬দ্বেবেন্দ্রনাথ সেনের “ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্ বাজে 

ধ&ঁ মল” শীর্ষক কবিতাটি একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। 
উভয় পদের শীর্ষদেশমুলেই জননযন্ত্রের অধিষ্ঠান ; যে স্বাভাবিক ইচ্ছা বৃক্ষের 

সূল দেখিয়া অগ্রভাগ দেখিতে চাহে, পর্বতমূলে পৌছিয়া মন্দির- 
সনাথ শিখরে উঠিতে ব্যগ্র হয়, তাহাকেই প্রকারান্তরে উত্রিস্ত 

করাই ছিল পায়ের গোড়ালিতে এই সরব অলঙ্কার রাখার অন্ততম 

উদ্দেস্ট | 

যে সকল আদিম জাতি পরিচ্ছদ পরিধান করে, তাহাদের পরিচ্ছদের 

খর্বতা ও পরিধানের ভঙ্গিম! দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উহার 
প্রধান উদ্দেগ্ত যৌনলিগ্নাকে শাণিত করা ছাড়! আর কিছুই নহে! 
এখানে ম্মরণ রাখিতে হইবে ষে, আদিম অসভ্য জাতির স্ত্রী-পুরুষগণ সভ্য 

বা অর্ধপভ্য জাতি অপেক্ষা অল্প কামপ্রবণ। অধ্যাপক মণ্টেন্ যে 
বলিয়াছেন, 4095 279 0800587 603105 চা1)101) ০০০ 10300) 

8 0209৮ 6০ 1১ ৪1)০%70,”--কথাটা। এই স্তরে সুন্দর প্রযোজ্য । 

সামান্ত সৌনর্ধজ্ঞানী ব৷ রূপদক্ষ মাত্রই জানেন যে, অর্ধনগ্রা বা দেহলিপ্ত- 

সিক্তবসন! নারী মানুষের যতট] লালসা জাগি পারে, পুর্ণনশলী নারী 
ততটা পারে না। এই কারণেই পুরাতন প্রেমিকের নিকটও নারী 
সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইতে চাছেন না।' [ইহার আরো একটি কারণ আছে. 

নী 
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পরে বলিব] প্র জন্ত কামপীড়িতা নারী শ্থলবিশেষের বসন ঈষৎ 
সরাইয়! পুনঃপুন সংবরণ করে। 

নিউ হেবরিডিস্ নামক স্থানে পুরুষের নিঙ্গই সর্বাপেক্ষা লঙ্জী-স্থল 
বলিয়া গণ্য হয়। তাহাদের ধারণা, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির লিঙ্গ দর্শন 
করিলে নরক-বাদ অনিবার্ষ। কাবেকাষেই এ দেশের পুকুষগণ কিশোর 
বয়স হইতে কয়েক হাত কাপড়ের ফেটা দিয়া আপন-আপন লিঙ্গ জড়াইয়া 
দেশ-বিশেষে লজ্জার কটিবন্ধের সহিত উর্ধ দিকে বীধিয়া রাখে 

একজন প্রাপ্তবয়স্কের লিঙ্গ এইরূপ কাপড়ে 

জড়াইয়! প্রায় ছুই ইঞ্চি চওড়া এবং হাত, 

খানেক লম্বা একটা কাপড়ের পুঁটুলির মত প্রতীয়মান হয়। দিনের: 

বেলায় তাহারা যথাসম্ভব প্রত্রাব-বেগ চাপিয়। রাখে, অত্যাবশ্তক হইলে 

অত্যন্ত অন্ধকারময় নির্জন স্থানে গিয়া অতি সন্তর্পণে তাহাদের লঙ্জা- 

স্থল উন্মোচিত করে। কোমরে বা গাত্রে তাহারা অন্য কোন বস্ত্র 

পরিধান করে না, এমন কি অণ্কোষদ্বয় অনাবুত রাখে । 

নিউ গিনীর স্ত্রীলোকগণ সামান্ত এক টুকর! স্ভাক্ড়া তাহাদের 

যোনিদেশের সম্মুখে ঝুলাইয় রাখে । বর্তমান প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে 
আপিয়! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বন্ত্রখণ্ডের উন্নতিসাধন করিয়াছে । 

যাহী হউক, উলঙ্গাবস্থাপন্ন কোন স্ত্রীলোকই লজ্জাবোধে অবগ্ুষ্ঠনবতী 
রমণী অপেক্ষা হীন নহে । কোনো বিদেশাগত পুরুষকে তাহাদের 

নগ্নতা সতৃষ্দৃষ্টিতে উপভোগ করিতে দেখিলে, তাহারা ততক্ষণাৎ 

সলজ্জ গাল্তীর্ষে ঘুরিয়! ঈীড়ায় । 

স্বনামধন্য কাণ্ডেন কুক্, তাহার *দেশ-আবিষ্কারু উপলক্ষে লমুদ্র- 

ভ্রমণের বিবরণে * লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহিটি নামক অসভ্য 

* ].[79198068,8000 0৭0 50 580709% ০1. 1.0 469, 

বিভিন্নতা 
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অধিবাসী-সমাকীর্ণ দ্বীপে দৈহিক বা বাচনিক লজ্জার বিষয় কিছুই নাই। 

একদিন তিনি তথাকার নব-নিত্ষিত গির্জায় উপাসন! সমাপন করিয়া 

বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, একজন পুরা চারি হাত লম্বা জোয়ান্ যুবক 

একটি এগারো! বা বার বৎসরের মেয়ের সহিত রতি-রভসে নিষুক্ক 

হুইয়াছে ; চারিদিকে বহু শত নেটিভ উৎফুল্ললোচনে নির্বাক ম্বাচ্ছন্দের 

সহিত এই দৃশ্তঠ উপভোগ করিতেছে,_কাহারো৷ তাহাতে লজ্জা বা 

সঙ্কোচ-বোধ নাই । তাহাদের দ্েশাচার হইল, “60 £615 ৪10796166 

800 08510) 19৫৫0: 10069585* (অর্থাৎ-এক বা ততোধিক সাক্ষীর 

সন্মৃথে দেছের সর্বপ্রকার ক্ষুধা ও সংরাগের উপশম করা)।".'গ্রীক্ 

দার্শনিক প্রসিদ্ধ বিশ্বনিন্দাবাদী ক্রেতিস্ তাহার স্ত্রী হিগ্নাফিয়ার লহিত 

নাকি রাস্তা-ঘাটে প্রকাশ্তভাবে দেহধর্ম প্রতিপালন করিতেন। আহার, 

নিদ্রা, তয়, মৈথুন-_-এই চারিটি সহজ প্রবৃত্তিতে মানুষ ও পণ্ড একই 

স্তরে, এই ছিল তাহার বিশ্বাস | 

দক্ষিণ আমেরিকায় র্যামেজন্ নদীর উভয় তীরে বিভিন্ন কৃষ্ণকায় 
উপজাতি বাস করে। তথায় গুয়েকিউরাস্ নামক একপ্রকার উপজাতির 

পুরুষগণ সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাক্ষে, স্্রীলোকগণ এক প্রকার ছোট ঘাগ্রা 

পরিধান কয়ে । আবার উ্প্যাস নামক উপজাতির মধ্যে পুরুষের! ছোট 
এক টুক্রা কটিবন্ধ ও স্ত্রীলোকের উলঙ্গ হইয়৷ থাকিবার প্রথা গসাছে। 

মধ্যত্রাজিলের ইতিয়ান্রা শরীরের কোন অঙ্গই গোপন বলিয়া স্বীকার 

করেনা।* 

ভারতের বছ পার্বত্য জাতির স্ত্রীলোকের আট-দ্শ শা়্ী পরিধান 

করে, কিন্তু পুরুষরালেংটি মাত্র ব্বহার করে । অখচ ইছাদের স্ত্রীলোকরা 

* [03100 00 ঘা280া09 70 এম 10700 0৮ 
19850702477 9708119, ০1. ঘ. 
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স্তনদ্বয়কে লঙ্জার বস্ত বলিয়া মনে করে না এবং প্রায়শই অনাবৃত রাখিয়! 

দেয়। কিন্তু আসামের পার্বত্য নাগা স্ত্ীলোকগণ এত সামান্ত বন্ধ 

তাহাদের কটিতে জড়ায় যে, তদ্বার৷ লঙ্জা-নিবারণের কাঁষ কোনমতেই 

চলিতে পারে না; অথচ তাহার! স্তনদ্ধয় বালিকা বয়স হইতেই 
ভালো করিয়া আবুত করিয়া রাখে । তাহাদের মত হইল এই যে, 

যে-জিনিষ (অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়) জন্মলাভ করিবার সময়ই বহু লোক প্রত্যক্ষ 

করিয়াছে, তাহাকে পরিপাটিরপে আবৃত করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র) 

কিন্ত যে জিনিষ (অর্থাৎ স্তনদয়) জন্মের বছ পরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে 

উদ্ভূত হইয়া তিলে তিলে বাড়িয়াছে, তাহাকে ঢাকিয়া রাখাই যুক্তিযুক্ত । 
ধাহারা অন্তত পনের বৎসর পূর্বে হরিদ্বারে গিয়াছেন, তীহারাই 

অবন্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাঁকিবেন যে, বু পঞ্জাবী স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ 

উলঙ্গ হইয় শ্বচ্ছ ব্রহ্মকুণ্ডের জলে ম্লান করিতেছেন এবং তদবস্থায় তীরে 

উঠিয়া! গাত্র মুছিতেছেন,_তাহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ নাই। 

স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ ও পাগ্ডাদ্বের ক্রমাগত ঘোরতর 
আপত্তির ফলে কয়েক বংসর ধরিয়। এ দৃশ্ঠ আর দেখা যায় না বটে; 

তবে জনৈক পত্রপ্রেরক বলিতেছেন যে, এখনো! বু “কনকচম্পক-গৌরী” 
যুবতীকে খালি গায়ে গাত্র-মার্জনা করিতে দেখা যায়। পুস্তক-লেখকও 
গত ১৯২৮ সালে হরিদারে গিয়া মাঝে মাঝে এদৃত দেখিয়াছেন ;- 
বহু স্থানার্থীর সতৃষ্ণ চোরা চাহনির মধ্যস্থলে এই পঞ্জাবী রমণীগুলি 
নিবিকারচিত্তে দীড়াইয়া আপনমনে অনাবৃত দেহোর্ধভাগ মুছিয়া 
যাইতেছে! জনৈক বাঙ্গালী অধ্যাপক ঝিলাম, রাভি প্রভৃতি নদীতীরন্থ 
গ্রামবাঁসিনীদিগকে সম্পূর্ণ নঘঘদেছে ন্গান.করিতে দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রভাবে এ রীতি ক্রমশ শিথিল হইয়! আসিতেছে । এক 

প্রবাসী বন্ধু জানাই্নাছেন, বংসর তিনেক পূর্বে কুস্তেলা'যাত্রী একদল 



নরনারীর যৌনবোধ ৃ ১৩৩ 
গর জজ জজ 

শ্পশশিিস পে পপ সপ্ত সপ্ত পিসি? ০ সপ সস 

পঞ্চনদনিবাসিনী স্ত্রীলোক পার গোমতী নদীতে স্নান করিয়া, বু 

লোকের দৃষ্টির সম্মুখে তীরে উঠিয়া, নগ্নাবস্থায় ভিজা পাজামা ছাড়িয়া 
শুফ পাভাম] পরিধান করিয়াছিল! 

মাদ্রাজের বু স্থলে নদীতীরে বা সরকারী কৃপ-সন্নিধানে 

স্ীলোকগণকে তাহাদের চৌদ্দ হস্ত পরিমিত কাপড়ে আবৃত লজ্জার 

অনেকখানিই বিসর্জন দিতে দেখা যায়। বাংলা, তথা উত্তরভারতের 

প্রায় সকল স্থলেই রমণীর লঙ্জার লীলাকেন্ত্র দেহের প্রায় প্রতি অঙ্টেই 

বিছ্যমান_বিশেষভাবে অধোদেশ, বক্ষস্থল (শিরসমেত ), ও মুখমণ্ডল ঃ 

অবশ্ঠ শহরে বা উচ্চশিক্ষিতাঁদের মধ্যে লজ্জার এত ব্যাপকতা নাই । কিন্ত 

পশ্চিম বাংলার কোনো কোনো স্থলে মুখমণ্ডলই অন্তান্ত অঙ্গ 'অপেক্ষা 

অত্যন্ত অধিক লজ্জার স্থল বলিয়। জানা যায়। পুষ্করিণীর তীরে বা 

গ্রাম্য পথের পার্থে দল বীপিয়া স্ত্রীলোকগণ বেগব্জনে বসিয়া 

যান) শ্বসুর-ভাস্তরাদদি অথবা! কোন অপরিচিত লোক নিকটবর্তী 
হইলে, তীহারা নিয়াঙ্গের বসন সংবৃত না করিয়াই মাত্র ঘোম্টাটি 

টানিয়া দবেন। 

সভ্য ইয়োরোপীয়ান্ সমাজে রাজ্ভী এলিজাবেথ, হইতে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার সময় পর্যস্ত রমণী-সমাজে মুখসম্মুখ ব্যতীত অবশিষ্ট সর্ব 

অঙ্ই পরিপার্িরূপে টাকিয়া রাখার প্রথা ছিল,__শীতপ্রধান দেশে 
স্বাস্থ্যের দিক্ দ্রিয়াও উহার প্রয়োজনীয়তা ছিল ও আছে। কিন্তু 

বর্তমানে তাহাদের ঘাগ্রা ক্রমশ ছোট হইতে হইতে প্রায় হাটুর সমীপবর্তী 
হইতে চলিয়াছে, এবং নীতিবিদ্গণ ঘোরতর &ন।শঙ্কা৷ করিতেছেন যে, 

স্রীলোকদিগের স্কার্ট, প্রতি বংসরই বুঝি অ্” ইঞ্চি করিয়া এইভাবে 
কমিতে থাকিবে । জ্যাকেট ও বাউজের ইংরাজি ড্এর আকারে গলা 

কাটার দরুণ বক্ষোদেশের লজ্জা বছুপরিমাণে ক্ষুপ্জ হইয়াছে । আন্তাদের 



১৩৪ . লজ্জাশীলতার গৃঢ়তত্ব 

এই নকলনবীশ দেশের সর্বব্রও বিস্ফারিত “ভি-গলা-সমন্িত ব্লাউজের 

অত্যধিক কদর বাড়িয়াছে; তদুপরি চৌক গলার ফাদ ধীরে ধীরে এত 

বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে, কুল-ললনার বক্ষের শালীনতা রক্ষা কর! 

দায় হইয়! উঠিয়াছে। 

তাহার উপর থিয়েটার ও বায়স্কোপ, শুধু বারবণিতার কেন, ভদ্র 

কুষারীদের লালসা-চটুল, আবেগ-ভঙ্কিম অর্ধনগ্রাবস্থার আধুনিক নৃত্য 

দ্বেথিতে ইউরোপ-আমেরিকার কঠিনতম রুচিবাগীশ ও শিক্ষিত সন্াস্ত 

পুরুষমহিলাদেরও লজ্জার অবকাশ থাকে খুবই কম। সম্প্রতি সমুদ্র-পার 

হইতে এই কলুধিতসভ্যতার বাতাস বহিয়া আসিয়া, আমাদেরও মনোহরণ 

করিতেছে। 

সকল দেশের স্ত্রীলোকগণের মধ্যেই প্রকাশ্তে আহার-বিষয়ে অল্প- 

বিস্তর লঙ্জাবোধ আছে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণের মধ্যে এই 

লজ্জাবোঁধটা ন্যান্সি সভ্যদেশ অপেক্ষা একটু বেশী বলিয়াই বোধ হয়। 

ইহার মনন্তাত্বিক কারণ আর কিছুই নহে,_পাছে তদুষ্টে অপরের 

ক্ষুধাবোধ জাগ্রত হয় এবং অপরের নিকট 

কার নিজেকে অসুন্দর প্রতীয়মান হইতে হয়। 

মনোবিল্লেষক ফ্রয়েড্-বিস্ভালয়ের মতে, বদনবিৰর নারীর জনন-নালীর 

প্রতীক। বন্তত এতছ্ভরের মধ্যে রূপগত ও কার্ধগত বহু সৌসাদৃশ্থের 

' বিষয় বিবৃত করিয়া দেওয়া যায়। সেইজন্ত বহু দেশের লোকের ধারণা 

যে, হে-যুবতীর মুখের হা! যত ছোট, তাহার গোপনাঙগ-দ্বারও তদনুপাতে 

ছোট । হিঙ্দ্বরের নব-পরিণীতা বধূ শ্বসুর-স্বাগুড়ী-দেবর-ভাস্তর প্রভৃতি 

কাহারে! সম্মুখে আহার করিতে মরমে মরিয়া যান্-্যামীর সন্গুখে তো 

কথাই নাই! শ্বগুলালয়ে গিয়া নূতন জামাইকেও এ বিষয়ে একটু 

জঞজনারৌঁধ করিতে দেখা যায় । অথচ উৎলব-্থলে গিত্বা, লক্ষ বনী 



নরনারীর যৌনবোধ | ১৩৫ 
পপ সপ পপ পাপা লি সন 

স্রীলৌকগণই পুরুষ পরিবেষকদিগের সম্মুথেই তাহাদের আহার বিষয়ক 

জ্জাবোধকে হ্থচ্ছনদে জলাঞ্জলি দেন। 

আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি অসভ্য জাতি আহার- 

কালীন্ লজ্জাশীলতায় সকল জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে। তাহিটা স্ত্রী-পুরুষগণ 
সামাজিক ভোজ কাহাকে বলে_জানে না বলিলেই হয়। পূর্বেই 
বলিয়াছি, অঙ্গাবরণ বা জননেন্ছিয়জনিত লজ্জ! সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ 

কোনে পরিজ্ঞান নাই। কিন্তু নিজ পরিবারের মধ্যেও ইহার1 একত্রে ভোজন 

করিতে লজ্জা বোধ করে; এমন কি ভাই-বোন বা স্বামী-্ত্রী পরস্পরের 

জন্মুখে বসিয়া আহার করে না। তাহার! প্রত্যেকে আপন আপন আহার্য 

লইয়1, দশ-পনের হাত ব্যবধানে পরস্পরের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিয়া, 

আহার করে। মধ্য-আক্রিকার বররুয়া নামক জাতির মধ্যেও এই প্রথা 

বতমান। জলপান করিবার সময়ও তাহার গোপনতার শরণ লয়। 

প্রত্যেক বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষই, নিতান্ত অক্ষম না হইলে, পৃথক অগ্রিতে আপন 

'আহার্য আগনি পাক করিয়া লয়। মধ্য-ব্রেজিলে বাকাইরী নামক এক 

অসভ্য জাতি আছে। নগ্নতা সম্বন্ধে তাহাদের কোনো স্ক্কোচ নাই; 
কিন্তু আহার বিষয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক। একদা কার্ল ফন্ডেন্ 
ষ্টাইনেন্ নামক এক জার্মাণ-ভ্রমণকারীকে প্রকাণ্ডে আহার করিতে দেখিয়! 
তাহারা গভীর লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিল,__সভ্যদেশে কাহাকেও 
প্রকাশ্তে বেগবর্জন করিতে দেখিলে ঠিক যে দশা হয় * 1." 

লজ্জাণীলতাকে যদি মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রাখিয়1 বিশ্লেষণ 
করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা দেখ গাই, তাহার মূলে একট! 
স্বাভাবিক শঙ্কা! ও জুগুপ্সা বা ধিরাগ বর্তমান । 

৭». ঢু] 0 090 9661090, 250৭ া0098 81400 চুমু) 
885 5919 250৩ 0৮ 081) 888271 (সা 1994) 



শর আপদ 

১৩৬ লঙ্জাশীলতার গৃঢ়ততব 

সকলেই জানেন, প্রাণী-জগতের একটা চিরস্তন সত্য এই যে, যৌন 

ব্যাপারে পুরুষ জাতি অল্প-বিস্তর সক্রিয় ও 

নিন রজান স্্রজাতি কমবেশী নিক্কিয় ( সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় 

বলিতে রাজী নহি) | ইহার বিষয় অতঃপর কিছু আলোচনা করিব । 

মানবেতর প্রাণীর মধ্যে ইহাও দেখিতে পাই বে, মাসের বা বংসরের একটা 

বিশেষ সময়ে স্ত্রী-প্রাণী পুরুষ-প্রাণীকে উপভোগের সুযোগ দেয়, অন্ত সময়ে 

সাধ্যমত তাহাতে বাঁধা প্রদ্দান করে। এই নির্দি্ই সময়টিতে স্ত্রীজাতি 

অত্যন্ত কামাসক্ত হয় এবং তখন পুরুষকে রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত বা 

আমন্ত্রণ করিবার জন্য সবিশেষ সচেষ্ট হইয়! উঠে । অবশিষ্ট সময়ে অনিচ্ছা- 

সম্ভৃত যৌন-ক্রিয়ার বেদনা বা দীনতা হইতে তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে 
হয়। 

কুকুর, বিড়াল, গাভী, সিংহ, বাঘ, বাঁনর, শুগাল প্রভৃতি বহু প্রাণীর 

মধ্যে দেখা যায় যে, মাঁস বা বংসরের এক একটা বিশেষ দ্বিনে ও সময়ে 

তাহারা স্বতঃসস্ভূত কামাবেগ-দ্বারা পীড়িত হয়; স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে এই 
সাময়িকতা বিশেষভাবে পরিষ্ফুট | গাভী “ডাকা*র অর্থ বোধহয় সকলেই 

জানেন। আর একট! বিশেষত্ব হইল, গর্ভ হইলে বা প্রসবের কিছু দিন 

পর পর্যন্ত, ইহাদের আসঙ্গলিগ্পা আদে৷ উদ্রিক্ত হয় না; সে সমন 
ইহার! পারতপক্ষে পুরুষের উপক্রম এড়াইয়। চলিতে চাহে । সুতরাং এই 

সুত্রে আমাদিগকে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতির লজ্জার অন্যতম 

উদ্দেশ্য পুরুষের অনভিপ্রেত বা অসময়োচিত আক্রমণকে এড়াইয়। চল! । 

সর্ববিষয়ে ক্রিয়াশীল ও উদ্ভোগী পুরুষকে উদ্দীপ্ত করিতে, কামোস্রিক্তা 
সত্রীজাতি .ভঙ্গিমার সহিত এমন একটা! * অগভীর অনিচ্ছার ভাণ করে, 

পীলাবি যেটির বিকালে পুরুষের পাইবার বাসনা প্রবল 

2 ১ হইতে গ্রবলতর ছটয়া উঠে। পুক্রুষ তখন এই 



সি ০ পিক পিসী সপ পা আপ এআ পাপা িসিকপত থাপ্পর পা ৮ তশ শ। সা 

নরনারীর _যৌনবোধ ও ১৩৭ 

অনিচ্ছাকে আপনার ইচ্ছার সহিত খাপ. খাওয়াইতে উন্মত্ত হয়। অশ্্ 

তখন স্ত্রীজাতি অতি সামান্য আয়ামেই ধর] দেয়, যেন পুরুষের ব্যক্তিত্বের 

নিকট পরাভব স্বীকার করিল। নারীর লজ্জার সার্থকতা এইখানেই। 

ইস্থা তাহার পরাজয়ের আড়ালে জয়ের গৌরব।-.-তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে, সময় বিশেষে নারীর অতিরিক্ত লঙ্জাশীলতার অভিনয়__সম্তোগের 

সকুণ্ঠ আমন্ত্রণ ! 

পশুদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, পুরুষকে উদগ্রকাম করিয়া দিয়া 

স্্রী-পশুড তাহাকে বাধা দেয়। তারশব পুরুষ-পশ্ত তাহাকে জোর করিয়! 

ধরিতে গেলে, সে তাহাকে এড়াইয়া অল্প অল্প দৌড়াইতে আরম্ভ করে-_ 
পুরুষের পশ্চাদ্বাবন সম্বন্ধে এক প্রকার নিংসন্দেহ হইয়াই। তাহাব্র 
এই দৌড় অনেকটা ক্ষুদ্র স্থান ব্যাপিয়! চক্রাকারে সাধিত হয়__যাহাতে 
পুরুষ-পস্ত অল্লায়াসেই তাহাকে ধরিতে পারে । তারপর খন সে ধরা 

পড়ে, তখন তাহার এই প্রতীয়মান পরাভবে কোন ক্ষোভের চিহ্নুই 
বর্তমান থাকে না। 

স্ত্রীলোকের কাম-জীবন অধ্যয়ন-প্রসঙ্গে সর্বদ। এই কথাটা ম্মরণষোগ্য 

যে, তাহাদের স্বতক্ফুর্ত বা স্বাভাবিক কামোদ্রেক একটা নির্দিষ্ট সময় 
ব্যতীত প্রায় অসম্ভব । নিজেদের কামোদ্রেককে সংবূত রাখিবার এই-ষে 
একট প্রেরণাগত ইচ্ছা, ইহাই রমণীস্ুলভ লজ্জার জন্য অনেকাংশে 

দ্বায়ী। পুরুষের কামোদ্রেকের কোনো ধরা-বাধা সময় না থাকায়, 

ওই লজ্জার প্রতিবন্ধকতা এই শারীরিক সত্টিকে প্রতিপন্ন 
করিয়া দেয় যে, প্ররুতিনির্দিষ্ট সহবঝুঁদ্বক্রয়ার পরিমাণ অত্যন্ত 
সীমাবন্ধ। '* রি 

মান্থুষের শরীর হইতে যে, সকল অকেষে! জিনিষ বাহির হইয়া! যায়, 
সেগুলির প্রতি সকলেরই কেমন একটা স্বাভাবিক দ্বপা, বিতৃষ্ণ! ব1 বিরাগ 



১৩৮ '  লঙজ্জীশীঞতার গৃচতৰ 
পিপিপি লাস্ট পি তশপসপ্পসআজ পা। পালা স্পা? 

লক্কার মুলে আছে। মানুষের যখন প্রশ্রাব বা ঝিষ্টা 

নিঃসারণের প্রয়োজন হয়, তখন মে অপরের 

সাহা দৃষ্টির আড়ালে তাহা সম্পাদন করে; কারণ যে 
'জিনিষের প্রতি তাহার নিজেরই ঘ্বণা আছে, তদার্শনে অপরের যে 

অধিকতর '্বণার সঞ্চার হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? 

* স্ত্রী ও পুরুষের জননেন্দ্রিয় দুইটি নির্গম-যস্ত্রের সম্গিহিত বা ঠিক মধ্যবর্তী 
স্থলে স্থাপিত হুওয়ার জন্য, সঙ্গগুণে ইহার প্রতিও সকল ব্যক্তির একট! 

স্বাভাবিক দ্বণা-বোধ জদ্ছিয়াছে। তছৃপরি, সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা 

স্ত্রীলোকের জননেন্দরিয় প্রাত্যহিক তত্বাবধান সত্বেও অল্লাধিক অপরিষ্কৃত 

ও গন্ধযুক্ত অবস্থায় থাকে । কাজেই অপরিচিত লোক ত দুরের কথা, 
নিতাস্ত পরিচিতের নিকটও এগুলি প্রকাশ করিতে তাহাদের মধ্যে 

লক্কোচ ও বিভৃষ্টা আসে । এবং ওই আত্মহূর্বলতা। ও বিভৃষ্ণা-উদ্রেকের 

সংবিংই রমণীর মৌলিক লঙ্জাগীলতার অন্যতম জনক * | ঠিক এই নিষিত্ত 
নারী বা পুরুষ ঘর্মাক্ত থাকিলে, মলিন বন্ত্র-পরিহিত থাকিলে, অথব৷ 

'রোগষুক্ত, অপরিষ্কতদস্ত থাকিলে, সহজে অপরের সন্লিকটে যাইতে চাছে 
না; লজ্জার ভাগ স্বাভাবিক আবেগের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। 

সকল ইন্দ্রিয় দিয়া নিজেকে অপরের নিকট হৃগ, কাম্য ও সুলভ করিবার 

প্রয়াসই জগতে এত প্রসাধন-সামগ্রীর জন্ম দ্বিয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে 

লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, কৃত্রিম রূপটানে ও অঙ্গরাগে যিনি যত অভ্যস্তা 

ও পারদর্শী, তাঁহার মধ্যে ব্রীড়াবোধ তত অল্প বা অগভীর । 

গুহাতঘ্বার বা জননেন্ত্ির় কোনো গুরুতর গীড়াগ্রস্ত হইলে, নিতান্ত 

দ্বায়ে পড়িয়া লোকে সেগুলি চিকিংসকেরপ্পরীক্ষার সুখে প্রকাশ করে । 

* 010৮ 3 0সাধাস&]/ খা) চ৪0এণৃশগত্যনুগ 1৮. 
1,00200080 800. 0৩ মা0910. 
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তাহাতেও আবার অনেকের প্রথম প্রথম ছুল'্ঘ্য সঙ্কোচ আসিয়া! উপস্থিত 

হয়। বহু প্রথম-প্রস্থতি প্রসবের সময় ধাত্রী বা ধাত্রীবিদ্ভাবিশারদের 

সম্মুখে নগ্ন হইতে রীতিমত বিদ্রোহ উপস্থিত করে। কারণ, সকলেরই 
মনের ধারণ! এই যে, ত্র স্থানদ্বয় অপরিচ্ছন্নতার অভিব্যঞ্নক এবং উহার 

প্রদর্শন অপরের বিরাগ-উৎপাদ্দক। 

স্্রীলোক যখন খতুমতী হন্, তখন সাধ্যমতো! সে ঘটনা অপরের 
নিকট তো! বটেই-_এমন কি, নিজের স্বামীর নিকট পর্যস্ত সংগোপন 

রাখিবার চেষ্টা করেন; কারণ, এই ব্যাপারটা কতকটা প্রকৃতপক্ষেই 

অস্বাস্থ্যকর, ঘ্ৃণাব্যঞ্জক ও অপরিছন্নতা-গ্যোতক। স্বামী এই ব্যাপার না 

জানার দরুণ যদি কখনো খতুকালে উপগত হুইবার চেষ্টা করেন, তখন 

স্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সলজ্জ মুদ্ুকঠে ঘটনাটি প্রকাশ করেন। 

তথাপি উত্তেজিত স্বামী অগ্রসর হইতে চাহিলে, আপন আকাঙজ্কার উদ্রেক 

সত্বেও নিতান্ত বেদনার সহিত স্ত্রী তাহাতে কঠিন বাধাপ্রদান করেন। 
ইহার তাৎপর্য হইল- পাছে স্বামী এই কলুষিত শোণিতবেগের অনুভূতিতে 
বিরক্ত ও যোনিনালির অতিরিক্ত পিচ্ছিলতায় অতৃপ্ত হন্। 

অনেকটা এই কারণেই শিক্ষিতা মাতৃগণ তাহাদের কিশোর-বয়লী 

কন্তাগণের নিকট পর্যন্ত খতুত্রাবের কথ প্রকাশ করেন না; এবং মেয়ের 
নিজের আন্তখতু আরম্ভ হইলে, তাহাকে ভালো করিয়া উহার কারণ 
ও ক্রিয়াতত্ব বুঝাইয়। বলিতে যথেই& উদ্বাসীনতা প্রদর্শন করেন । তীহাদের 

মনের ভাব যেন এইরূপ, ব্যাপারটি জীবনের একটি অতি অকিঞ্চিংকর, 

'অগ্রীতিকর অথচ অপরিহার্য ঘটনা ; উহান্ধ সন্ধে কিছু জানিবার থাকিলে, 
মেয়ে তাহা গ্ন্ত কোনো প্রণালী হইতে জানিয়া লউক--ক্ষতি নাই। 
“শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে খতু স্থ্বন্ধে এত লংগোপনশীলতার জন্তই আমাদের 

ধরবেশের মেয়ের! এ সন্বন্ধে বন্ধুবান্ধবের নিকট কাপাঘুয। দ্বারা সামান্ত কিছু 
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ছাড়া বিশেষ কোন জ্ঞান অজনন রা পারে না; এবং এই কারণেই 
খতু সম্বন্ধে কোন বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইলে, মাতা ব! শ্বাশুড়ী--এমন 

কি স্বামীর কর্ণে পর্ষস্ত তুলিতে মরমে মরিয়! যায় । 

দ্বণা উদ্রেকের আশঙ্কায়, শুধু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক নহে- বেস্তাগণ 
পর্যন্ত, শীতল মুহুর্তে পরীক্ষণের জন্য তাহাদের গোপন অঙ্গ স্বামী বা 

ঘনিষ্ঠ প্রেমিকের নিকট ও উন্মুক্ত করিয়া দ্েখাইতে চাহেন না । আমাদের 

দেশের মেয়েদের ভিতর অনেকটা ওই হেতুবাদ ভিত্তি করিয়া ও শ্রীবৎস- 
চিস্তার কাহিনী ঘেরিয়া, এই প্রবচনটি গড়িয়া উঠিয়াছে যে, স্ত্রীলোক 

উলঙ্গ হইয়! শয়ন করিলে তাহাতে শনির দৃষ্টি পড়ে; অন্তত এক টুক্রা 
কাপড়ও স্ত্রী-অঙ্গের উপর রক্ষা করা লক্ষ্মীমতীর লক্ষণ । স্বামী বা প্রেমিকের 

নির্বন্ধাতিশষ্যে যদি বা তাহার! ওই স্থান উন্মুক্ত করেন, তথাপি পারতপক্ষে 

তাহা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে ব1 তাহ! লইয়া! নাড়াচাড়া করিতে দিতে 

বিশেষ আপত্তি করেন। কিন্তু যদি একবার নবযৌবনা নারীর মনে 

প্রমাণ-প্রয়োগে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়! দেওয়! যায় যে, এ স্থান তাহাদের 

নিকট পবিভ্র-_বিন্দুমাত্র ঘ্বণা! উদ্রেকের সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে লজ্জার 
যবনিক! ধীরে ধীরে উত্তোলিত হইতে থাকে । 

এই আশঙ্কা ও দ্বণা-ভাবের প্রভাব হইতেই জননেন্দ্রিয় ও গুহ, 
দেশী গোপনতার উৎপত্তি; এবং এই গোপনতার জন্যই 

ইহাদের সংস্থান-জ্ঞান ও ক্রিয়া-আলোচনা! সম্বন্ধে মান্য এত নীরব, 

লঙ্জাপরায়ণ ! 

সামাজিক আচার-অন্থুশাসন ও ধম+সন্বন্ধীয় অনুষ্ঠানের বন্ধনের উপরও 

রু্নণীর লক্জাশীলতা অনেকটানির্ভর করে। * আট-নয় বংসরের যে কন্াটি- 

এক প্রকার অর্ধোলঙ্গ অবস্থায়ই পিতার গৃছে খেল! করিয়া বেড়াইতেছিল, 

সামাজিক অনুশাসূনের বন্ধন-সংস্কার তাহাকে বিবাহের রাত্রে এমন 



সত শিশির পল শশি্পীীশীিশিীিপপগ পি ৮ শাপলা ০ ০ 

নরনারীর যৌনবোধ ১৪১. 

আশ্চর্যভাবে পরিবতিত করিয়৷ দেয় যে, সে 

শ্শুরবাড়ী আসিয়াই অন্ত অঙ্গ ত দুরের কথা, 

মুখখানি পর্যস্ত মেয়েমহলে উন্ুক্ত করিতে, লজ্জায় পদ্মকুঁড়ির মতো 

চক্ষুদুটি মুদ্রিত করিয়া! ফেলে; একান্ত মমবয়স্কা! সখীর নিকটও স্তনোত্তিন্ন 
ন1 হইলেও বক্ষের বসন বারে বারে টানির়া উপরে উঠান । 

আবার, ক্ষেত্র ও কাল বিশেষে এই লজ্জাশীলতা! সম্বন্ধে জ্ঞান অস্থাক়ী- 

ভাবে রমণীর নিকট হইতে দূরে চলিয়া বায়। যৌনাবেগ জাগরণের সময় 
বা রমণের পুর্বে রমণী যেরূপ লজ্জনীলতা৷ প্রদর্শন করেন, তপ্ত হইবার পর 

সে লজ্জার মুখোস্ প্রায়ই সিরা যায়; এমন 

লজ্জার হাঁস-বৃদ্ধি কি, তখন পুরুষের চেয়ে তাহার! বেশী 
নিলজ্জতার পরিচয় দেন | তখন হয়ত পুরুষ উলঙ্গ হইয়া নিদ্রা যাইতে 

সন্কোচ বোধ করেন, কিন্তু প্রায় রমণীই করেন না। পুরুষের লজ্জানীলতার 

একটা মাপকাঠি ও স্থায়িত্ব আছে, কিন্তু রমণীর নাই । আমাদের দেশের 

পললীগ্রামে বহুস্থলে কন্ঠার আছ্খতু-দর্শন উপলক্ষে মহিলাগণ-্বারা 
অনুষ্ঠের “কাদা” বলিয়া একট উৎসব এখনে! প্রচলিত আছে। প্র 

উৎসবে রমণীর! লঙ্জাশীলতার সীম! অতিক্রম করিয়া এত দুর চলিয়া যান্ 

যে, ঘটনাক্রমে যদ্দি কোনো পুরুষ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হন্ তো৷ 

তিনিই লজ্জিত হইয়। সেস্থান ত্যাগ করিবার পথ খুঁজিক়া পান্ না।**" 
বিবাহাদি উৎসবে, দুর ভ্রমণে, তীর্থক্ষেত্রে ও আপদে-বিপদে নারীর 
লঙ্জাবোধ আঁপনা-আপনি অনেকখানি ঘুচিয়া ও মুছিয়' যায়। 

অন্ত সময় বাটার ছেলে-পুলের! যে শুচিবানুাা সত্রীলোকের গোড়ালির 

উপরে কখনো বসন উঠিতে, দেখে না, প।নখানার যাওয়ার জময় 

তাহারা ছোট একথানি গামছাই তীহাদিগের শালীনত। রক্ষা! করিবার 
পক্ষে পর্যাপ্ত মনে করেন (কোন কোন যুবতী অতিরিক্ত লজ্জাশীলতা বশত 

সামাজিক প্রভাব 



৯৪২ লজ্জাশীলতার গৃঢ়তত্ব 
পাপপস্পাপাস্পীশ পা শিস তি সস পসপপ্পা সস শা সপ অশ্ব ৮ স্পা পিল 

ভি গে আপ সদ আপ সপ পাপী সপ পা পপ 

বক্ষের উপর , অবশ্ত আর একখানি গামছাও ব্যবহার করিয়। থাকেন ); 

অনেক বয়স্থারই বাটার অল্পবয়সী ন্নেহভাজনদের সম্মথে তথাকথিতরূপ 
“অশুদ্ধ” কাপড় ছাড়িবার সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হুইয়াই পর মুহুর্তে *শুদ্ব" 
কাপড়খানি আল্না হইতে লইয়! পরিধান করেন,__তাহাতে লজ্জাশীলতার 

বিশেষ হানি হয় না! 

» যে-সকল পশ্চিমা স্ত্রীলোকগণের অবগুঞঠনের মধ্যে কখনো একটি 

মাত্র হুর্য-রশ্মি বখসরের ৩৬৫ দ্বিন প্রবেশাধিকার পায় না, তাহারাই 

হোলি" সময় আনন্দের উন্মাদনায় অঙ্গের অনেকাংশ হইতে বসন 

বর্জন করিয়া ফেলিতে দ্বিধা বোধ করে না। দেবরগণের ত কথাই 

নাই, শ্বশুর-ভাশুর-পাড়া-পড় শী-বন্ধু-বান্ধবরাও শুদ্ধান্তঃপুরের প্রাচীর ভে 

করিয়া উচ্ছ্বসিত কৌতুকে রমণীর সব্দেহে ফাগুয়া মাথাইয়া পরিতৃপ্ত 
হয় ।.*.হোলির পরদিনই বসন্তের নবোদগত পত্রের মতো তাহাদের লজ্জা 
'নৃতন প্রাণ পাইয়া, আবার সেই সনাতন অবগ্ত্ঠনের মধ্যে ফিরিরা আসে ! 

আসল কথা হইতেছে এই, রমণীকে যদি ভালো করিয়া উপলব্ধি 

করাইয়া দেওয়া যায় যে, ক্ষেত্র বা পাত্র বিশেষে স্থারী বা অস্থারীভাবে 

প্রদ্িত তাহার লজ্জাহীনতার জন্য পরিবার বা সমাজ অসন্তুষ্ট হইবে না, 

বরং আনন্দিত হইবে, অথবা তাঁহার নিজের কোনো মহৎ ইষ্ট সাধিত 
হইবে, তাহাহইলে তঙক্ষণাৎ তীহার ম্বভাব-স্ুলভ লজ্জা নিমেষে 

অন্তহিত হইয়া যার়। কোনো অন্ুখের অন্ত যে রমণী আপন গোপন 

অঙ্গ দেখাইতে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাকে যদি আত্মীর- 

হ্বজনগণ বুঝাইয়া দেন যে, এরূপ না৷ করিলে তাহার অসুখ আদৌ সারিবে 
না, বরং আরো! বেশী কষ্ট পাইতে হইবে, পরন্ত তাহার এরূপ ব্যবহারে 

তাহারা অসন্তুষ্ট হইবেন, তখন রমণী আপন হস্ত দিয়া তাহার নিয়াঙ্গের 

বসন অপস্থত করিয়া দেন"_কোনো! দ্িধাবোধই আর থাকে না। 



নরনারীর যৌনবোধ ১৪৩ 
সপ স্পা পা সপ সস পপি প্র (০৮ ১ পাপ ১ শা 

লজ্জার অস্তর-মূলে একট] ভয়ের ভাব বর্তমান আছে, তাহা পুর্বে 

উল্লেখ করিয়ছি। ভালবাসার ক্ষেত্রে এ ভয় কেন? ভালবাসার ক্ষেত্রেই 
ষে শুধু লজ্জার বিকাশ হয়, এমন কথা নাই। 

লড্জার মূলে ভয় তাহার উপর কাম-জীবন আরম্ভ হইবার পুর্বে 

অথবা উহ্হার প্রথম ভাগে যতটা লজ্জা দেখা যায়, ততটা লজ্জা! পরে আর 

দেখা যায় না। কুমারীরা বা প্রথম বধূরা যতটা লাজুক হয়, বয়স্থা 

বিবাহিতারা ততটা! লাজুক হুন্ না; আবার বিধবাদের লজ্জা মানদণ্ডের 
আরো! নিয়ে আসিয়া! পৌহুছায়। কারণ কি?:.'যাহাকে জানি না, 
ষাহাকে চিনি না, অথবা যাহাকে সবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি ও 

আংশিক ভাবেও যাহার মনের নাগাল্ পাই নাই, তাহার সম্মুথে গেলে, 

কি স্ত্রী কি পুরুষ-_ প্রত্যেকেরই অল্প-বিস্তর লঙ্জা বোধ করা স্বাভাবিক । 

এই লজ্জার একদিকে থাকে-_ব্যক্তিত্ববোধজনিত অগভীর গান্তীর্য ও 

আত্মমনোভাব-দমনের প্রয়াস, অন্তদ্িকে থাকে--একটা অসম্বরণীয় ভয় ও 

সংশয় *। 

হিন্দুঘরের বালিক! বা! কিশোরী নববধূর স্বামী-সমক্ষে লজ্জাশীলতার 
মধ্যে ভয়ের প্রাধান্ত সমধিক থাকে । কারণ, তাহারা বিবাহের 

পুর্ব হইতেই এমন একটা শ্রতিজ্ঞান লাভ করে ব৷ প্রথম স্বামীসহবাস- 
কালে প্রায়ই এমন. একটা নি্ধারুণ অভিজ্ঞতা অজন করে, যাহা 

মোটেই স্বামীকে অকপটে শ্রন্ধা করিতে বা নির্ভয়ে নি্র করিতে ইঙ্গিত 

করে না। রমণীর ম্বভাবই হইল--ভয়কে লজ্জার আবরণে টাঁকিয়! 
বাখা। ঠ 

সেইজন্য জার্মানীর মনোবৈভ্ুগানিক হোছেনেম্জার্ লজ্জাকে একটা 
দেছমানসিক ব্যাপার-্ূপে গণা করিয়া, বলিতেছেন,--লজ্জার অবস্থায় 

0. 81000291, [717,090 0৮" 7৪10, 0. 25-88, 

পপ পাসে পিপি পিস 



১৪৪ ;  লজ্জাশীলতার গুচতত্ব 
রা পপ ৯ পপি সা 

মনের একটা খঞ্জতা বা জড়ত। উৎপন্ন হয় 
লজ্জার" লক্ষণাবলী 

এবং শ্রী জড়তার প্রভাব দেহের কোনো 

কোনো অংশে উপস্থিত হইয়া, তথায় একট] ক্ষণিক পক্ষাঘাতের মতো 

পরিস্থিতির স্থষ্টি করে। প্রায় ক্ষেত্রেই লজ্জার পাত্রের সম্মথে মাথা নত 

হইয়া পড়ে, বাক্যন্ত্র নিক্ষিয় হইরা যায়, হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হয়, তাহার 

চক্ষুর দিকে চক্ষু ফিরানো অসস্তব হইয়া উঠে। বেশী লজ্জার অবস্থায় 

মন্তিফের ক্রিয়া-শক্তি লোপ পায়- এমন কি হস্তপদাদ্দি কোনে! অঙ্গ 

সঞ্চালন করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অস্তঃপ্রকৃতি তখন এই বিপদের 

মেঘ বিদুরিত করিবার জন্য, নিমেষে উর্ধদিকে__অর্থাৎ মস্তিষ্কের ভিতর 
চারিদিক হইতে প্রচুর রক্তত্রোত প্রেরণ করেন; কারণ, মস্তিষই হইলেন 

এই বিরাট দেহ-সংসারের প্রত্যক্ষ কর্তা, এবং রক্তই হইল তাহাকে 

প্ররুতিস্থ করিবার একমাত্র উপাদ্দান। কিন্তু এই রক্ত সবেগে মস্তিষ্কে 

উঠিতে গিয়া, সমস্ত মুখমণ্লকে লালিমায় ভরিয়া ফেলে। এই 
কপোল-রাগ বা মুখ-রাডা-হইয়া-উঠা লজ্জার একটি প্রকাণ্ড বাহ লক্ষণ। 

লজ্জার দৈহিক প্রকাশ প্রধানত মুখমণ্ডলে হুয় বলিয়াই জগতের 

নকল নারীই অল্প-বিস্তর এই স্থানটিকে সমীহ করিয়া চলেন। সরমে 

অনেক সময় নারী মুখ ঢাকেন, অথচ বুক খুলিয়া ফেলেন। ক্ষেত্র বিশেষে 

এই কথাটা সিধা অর্থে অথবা! অলঙ্কারাত্মক অর্থে প্রয়োগ করা চলে। পর্দা 
বা ঘোমটার আড়াল হইতে বহু মহিল1 কমিশন-জবানবন্দী ও উকীলের 
জেরার জোরাল উত্তর দিয়াই শুধু আমাদিগকে চমতকৃত করেন না, পুরুষ 
বিশেষকে রাগ বা বিরাগের স্ুসংবদ্ধ বাণী শুনাইয়া দেন অতি 

লজ্জার জীলাকেন্দ্র সাবলীলভাবে ।* কোনে! এক ,ইংরাজ দার্শনিকও 
ঠিক এইরকমই একটা যেন কথা বলিয়াছিলেন, 
“বা ]।00 (086 996 0 8 ০010) 19 
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রসমরী কিশোরী বা যুব্তী মুখ ঢাকেন, চক্ষু মুদ্রিত করেন *। বেশ্তারাও 

প্রথম প্রথম নব প্রেমিকের সহিত সহ্বাস-কালে প্রায়শ অঞ্চলাগ্রে 

সুখ ঢাকিরা লজ্জাশীলতার অভিনয় করে। ইজিপ্টের বনুম্থলে রমণীরা 

আপাদমস্তক বোর্খায় আবৃত করিয়! পথ চলে। কোনো নূতন লোকের 

সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে, তাহারা নিম়াঙ্গের বোরখা বত সহজে, 

উত্তোলন করে, তত সহজে ব্দনাববণ উন্মোচন করে না। 

মুখের মধ্যে আবার চক্ষুদ্বপ্ন ঘনতম লজ্জার আধার । মানুষের সকল 

প্রলোভন ও হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় চোখের কর্ম-কুশলতার। আদিম 

যুগ হইতে এই আজগগুবী ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে, চক্ষু মুদ্রিত 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে (নিদ্রার মতো ) আত্মসংবিৎও চলিয়! যায়, পরস্থ 

সমগ্র দেহ-মন অপরের দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়ে | 
উট্পাখীদের (95601) মধ্যে একটা সহজ প্রবৃত্তি আছে যে, 

তাহারা শক্র কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইলে প্রথমত খুব ভ্রুত দৌড়ার ; পরে 

শ্রান্ত হইরা পড়িলে, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া, আপনার চক্ষুদ্বপ্ন মুদ্রিত 

করে-_এই ধারণার বশবর্তা হইয়া! যে, এতদ্বারা তাহারা শত্রর নিকট 
অনৃশ্। হইয়া পড়িল। থরগোসেরও অনেকট। এইরূপ স্বভাব আছে। 

মানুষের মধ্যে চঙ্ষু-ুদ্রণের এই তাৎপর্যটি বোধহর উট্পাখী হইতেই 
বিবতিত হইয়া আসিয়াছে । তাই, শুধু লজ্জায় নহে, ভয়েও মানুষ চক্ষু 

মুদ্রিত করিয়। ফেলে। নববধূর অবপ্ষ্ঠন উন্মোচন করিলে, সে যে নয়ন- 
* রাধ! ও কান্থুর পহিল আলাপ" বর্ণনা কাঁরতে গিয়া জী দাস একস্থলে বলিতেছেন__ 

'“আরত নাহ বিনয় বেরি বেরি, ধনি মু্-চান্দে আধ আঁচর দেলি।” (“অপ্রকাশিত 
পদ্-রত্রাবলী', পৃষ্ঠা ৪৬, প. ৯৫২1) বাৎস্যায়ন তাহার “কামনুত্রের” একংলে 
বলিতেছেন, "'তত্রেতরসা। ব্রীড়া নিমীলনং চ।”, প্রথ্থম সধাগমে কন্যাকাশ্চ । ( কা. 
সান্প্রয়োগিকাধিকরণম্, ৮ম অং ৫) 

১৩ 



১৪৬ _ লজ্জাশীলতার গৃঢ়তত্ব 
এপাশ | শত স্পা সপ শা পলা জন ৯ আসা পা তত ৯ ্ পিউ 

কোরক মুদ্রিত করে, তাহা কতকটা কুলাচরিত অভ্যাস হইলেও লজ্জা ও 

ভয়জনিত জন্মজন্মার্জিত সংস্কার । ছাদ্নাতলায় পীড়ির উপর বসাইয় 

বরবধূর শুভদৃষ্টির মৌলিক উদ্দেস্তই হইল-__এখন হইতে তাহাদের 
মধ্যে এমন সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, যাহাতে লজ্জা ও ভয়ের তিলমাত্র 

অবকাশ নাই। 

কি নারী কি পুরুষ উভয়েরই সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ লীলাস্থল- তাহাদের 
মুখমণ্ডল । “পহেলা দ্র্শনডারি, পিছে গুণ বিচারি”__কথাটা প্রেমের 

ক্ষেত্রে অত্যন্ত সারবান সত্য । আগে রূপ, পরে গুণ ; এবং এই রূপের 

রন শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যার মুখে । রমণীর 

লার্ঘকত। অবগুগ্ঠনের সার্থকতা খু'জিয়া! পাওয়া যার 

এইখানেই । প্রথমত, সুন্দরী নারী অবগ্তঞন- 

দ্বারা বদ্দনমগ্ডল আবুত করিয়া, অনভিপ্রেত কামুকের লালসার আক্রমণ 

হইতে আত্মরক্ষা! করিতে পারে । দ্বিতীয়ত, কুশ্রী। রমনী এতদ্বারা! পুরুষের 

দ্বণাব্যপ্জক দৃষ্টি বা সবিদ্রপ ইঙ্গিতের হাত হইতে নিরাপদে থাকিতে পারে । 

তৃতীয়ত, অবগ্ুঠনের আড়ালে থাকিয়া তাহার! অসন্দিগ্ধ কৌতুহলে সকল 

পুরুষকে সনর্শন করিতে পারে ) [ এবং মনের মতো লোক পাইলে কেহ 

কেহ ঈষৎ ঘোমটট1 তুলিয়া নয়ন-বাণও হাঁনিতে পারে ]1 চতুর্থত, সমগ্র 

পুরুষ-সমাঁজের কৌতৃহলপুর্ণ সন্ধিৎনথ দৃষ্টি আপনার প্রতি আকর্ষণ করিয়া, 
মনে মনে গভীর আত্মপ্রসার্দ লাভ করিতে পারে। 

কোনো! যুবক পাশের বাড়ীর এক তরুণীর প্রেমে পড়িয়াছে। কিন্তু 

লজ্জার জন্যই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পরে না-_মেয়েটিও তাহাকে 

ভালবাসে কি না! দুর *হইতে দেখে আর 

7058 ভালবাসে, মনের আকাঙজ্ষ! মনেই পুবিয়া রাখে; 

নিই অতৃপ্তির মধ্যেও তবু একটা মধুয় আশ্বস্ত পায় । 
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শিরিন 

তরুণীদের বাড়ীতে কোনো বিবাহ উপলক্ষে যুবকটি সহায়তা করিতে 

গিয়াছিল। কাযকর্মের অবসরে তরুণীর একটি ছোট বোন হঠাৎ তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিয়া! বসিল, “আপনি কি দিদিকে ভালবাসেন ?” যুবকটি 

লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কেন বলুন তো 1... দয়িতের ব্যক্তিত্বকে 
কোন ব্যক্তি যখন আপন ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা উচ্চতর দেখেন-_-তখন তাহার 

সহিত একট! ঘনিষ্ট সম্বন্ধের কণা ব্যক্ত হইতে শুনিয়া, আপনার হীন 

ব্যক্তিত্বের অনুভূতিতে তিনি লজ্বিত হইয়! পড়েন । | 

অনেকটা এই কারণেই একটা ছেলেমান্ুয একজন প্রাপ্তবয়গ্ক ব্যক্তির 

নিকট উপস্থিত হইতে লজ্জা! বোধ করে; একজন সাধারণ মানুষ কোন 

প্রসিদ্ধ মনীবীর সান্নিধ্য-লাভ করিয়া একান্ত সম্কুচিত হ্ইয়া পড়ে। 

আবার যখন আমাদের ব্যক্তিত্বের সহিত অন্ত কোনো হীনতর ব্যক্তি, 
বাক্য বা বস্তর ঘনিষ্টতার চিন্তায় মনের মধ্যে ছন্দ উপস্থিত হয়, 
তখনো আমরা লজ্জিত হইয়া পড়ি। কোনে! ভদ্রলোকের সম্মুখে 

বা ভদ্রসমাজের মধ্যে কাহাকেও প্বেশ্তাবাড়ী যাও কিনা” জিজ্ঞাস! 

করিলে, কথাটা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, সে লজ্জায় মরিয়া যায়। 

তত্র স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে লোক-লোচনের সম্মুখে কোনো! যৌন-বিষয়ক 

চিন্তা করাও লজ্জার বিষয়, কারণ এ চিস্তা সহজেই যৌন-অনুভূতি বা 
আবেগে পরিণত হইতে ও তাহার চিহ্ন চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিতে 
পারে 1:*? 

লজ্জা-প্রকাশকে অনেকটা সংযত করে অন্ধকারের প্রভাব-_-এ কথা 

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পু যে যৌনানন্দ উজ্জ্বল 

আলোকে উপভোগ করিতে ব্যগ্র,হন্, নারী সেই আনন্দের নিবিড় আম্মা 
পান্ অন্ধকারের গ্গিগ্ধ পক্ষপুটের মধ্যে । এই 

০০০০৪০০০৪ জন্তই প্রভাতে বা! দ্বিগ্রহরে প্রেমক্রীড়ায় সম্মতি 



১৪৮ ।  নরনারীর যৌনবৌধ 
চে ম্পা্পাপপর পস্ সপ পপি সপ আসত 

দিতে শ্রীলোকগণ ঘোর আপত্তি করেন *। প্রকাশ্ত দিবালোকে অস্ত 

বিশেষের একট] কুকীতি দেখিতে নারী লজ্জায় মরিয়া যান) কিন্ত 

ঘোম্টার মধ্য দিয়া বা একট। অন্ধকার কোণে একান্তে বপিয়া তাহা 

সকৌতুক আগ্রহে দেখিয়া লইতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন না। সমঝ্- 
দ্বার বালিকারা একটা কুৎসিত ব্যাপার নগ্নচক্ষে দেখিতে পাইয়া লজ্জা 

পায় বটে) কিন্তু করাঙ্গলির ঈষৎ ফীক্ দিয়া সে দৃশ্ত উপভোগ 
করিতে গণ্চাৎ্পদ হয় না." 

আর একটি কথ! পরিশেষে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, কিশোর 

বয়সে যৌনবোধ সংক্রান্ত যে লজ্জা, তাহা মেয়েদেরই একচেটিয়া নহে, 

পুরুষও তাহার অংশীদার । তবে এই লজ্জা মেয়েদের আসে অপেক্ষাকৃত 
লজ্জার কাল অল্প বয়সে এবং বেশী পরিমাণে ।-**আবার 

লা পুরুষের নিকট অতিরিক্ত লজ্জাশীলতার 

স্বাভাবিক সুন্দর অভিনয় যুবতীরা যেমন করিতে 

পারেন, এমনটি আর কোন বরসের স্ত্রী বা! পুরুষ করিতে পারেন কি না 

সন্দেহ। নিজ সমবয়সী বন্দ-মহলে স্ত্রীলোক যতখানি কায়মনোবাক্যে 

ব্বীড়াভাব বিসর্জন দিতে পারে, পুরুষ ততথানি পারে না। বর্তমান 

পাশ্চাত্য শিক্ষা রমণীর সঙ্কোচভাব অনেকটা ঘুচাইয়৷ দিয়াছে বটে; 

কিন্তু তাহার জৈবিক লজ্জার বাধ একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে নাই, 
কখনো পারিবে কিনা সন্দেহ ; কারণ সে একান্তভাবে জানে যে, লজ্জা 

*:1]1)9001028 একস্থলে বলিয়াছেন, “6008 10580) 08৪ এুঞা ; 09 
10) 11606 2060, 0901076 00৪ 90699165 01 00080810007 “লাতিন জগতের 
প্রাচীন লালসাচটুল কবি মাশ্যাল (100181%0 সা ) তাহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়। 
গাহিয়া শিয়াছেন-_*খুদ। 60605 £2006512 109 18075 09869 1008108, 
[8 108৮ 8001589 7000109:9 1009 19605.,--অথণৎ অন্ধকারে ভুমি আনন্দ 
পাও; আমি কিন্ত প্র্থলিত দীপশিখাকে সাক্ষ্য রাখিয়া! ও তাহার আলোককে 

আমন্ত্রিত করিয়॥ তোমার দেছো'পভোগ করিতে ভালবাসি। 



ঠা 

লভ্জাশীলতার গুঢ়তত্ব ১৪৯ 
টিপ শে শান তিপাশ সাপ পপ আাসসপা 

একধারে তাহার সৌন্দর্য, আকর্ষণ ও অস্ত্র । যাহা হউক, এই অধ্যায়ের 

ইহাই চুম্বক সত্য যে, নারীর সর্বাপেক্ষা প্রেয় ও প্রলোভনের স্থানটিতে 
দ্বণা উদ্রেকের সম্ভাবনা নিবদ্ধ রাখিয়াই ঈশ্বর তাহাকে এত রহস্তময়ী, 

ছলনাময়ী ও মানময়ী করিয়৷ গড়িয়। তুলিয়াছেন ! 

সপ? শপ পাপা পাপা পাস সপ স্পেস অ্্পসীস আপা পাপা শি 



দ্বিতীয় প্রপাঠ 
০ষীন-০বাঢধর ভ্রমবিবকাশ 

নারীত্ন যৌন-জীবনের গোড়াকার সামান্ত কয়েকটি কথা এইবার 
বলিব। পুরুষ-প্রসঙ্গে যে সকল মুল তথ্য উদবাটিত করা হইয়াছে, সেগুলি 
নারীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য ; বিশেষ ভাবে তাহার প্ররুতিগত 

যৌননীতি বা আকর্ষণের ক্রমবিবর্তন-__-সেই আত্মকাম, সমকাম, বিষমকাম! 

পরার নারীর শৈশব ও নরের শৈশবে পার্থক্য থাকে 

খুব নগণ্য । বাল্যের একটা বিশেষত্ব সম্বন্ধে 

কেবল ছুই এক ছত্র লেখা প্রয়োজন মনে করি । সংসার-মঞ্চের কোন স্থানটি 

জুড়িয়া কোন্ বিশিষ্ট ভূমিকায় তাহাদিগকে অভিনয় করিতে হইবে, 
ভৎসন্বন্ধে একট" স্থল ধারণা__স্বামী-লাভ ও সস্তান-জননের একটা অন্ধ 

সংস্কার, স্ত্রীলোকের মনে অতি অল্প বয়স হইতেই যে বদ্ধমূল থাকে,--তাহ! 
তাহাদের বাল্য ক্রীড়ার ধরণ-ধারণ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝ! যায় ।"..প্রায়ই 
একজনের পুতুল ছেলে হয়, সঙ্গিনীর পুতুল মেয়ে হয়। তাহাদিগকে 

বাটিতে করিয়া ছুধ খাওয়ায়, বিছানায় শোওয়াইয়া রাখে, ঘুম পাড়ায়, 
কোলে করিয়া আদর করে। কিছুদিন পরে তাহাদের পরস্পরের বিবাহ 

দেয়, তত্ব পাঠায়; মেয়ে-জামাই আদর করিবার ধৃমধাম, তারপর 
নাতি-নাতিনী লইয়া সুখে ঘর-ঘরকর্ণী [:'"অথচ কি বিশিষ্ট কার্ধ-প্রণালীর 

(ঘারা ছেলেপুলের প্রজনন হয় এ চিস্তা কখনো তাহাদের মনে ঠাই 
পায় না; অর্থাৎ শৈশবে তাহাদের মনে মাতৃভাবের একটা ক্ষীণ অন্ধুর 
সংঙগ থাঁকিলেও সাধারণত আসঙ্গলিগ্গার কণামাত্র উদয় হয় না। 



নরনারীর যৌনবোধ রী ১৫১ 
পিল শিকল পিসি সপ: প্র সস স্পা শিপ 

স্ত্রীলোকের বাল্যকালের শেষলীম! বার বংসর বয়স পর্যন্ত; তারপর 

কৈশোর । সেকালে অর্থাৎ মধ্যযুগে দশ হইতে বার বৎসর বয়স রমণীর 

বিবাহের মুখ্যকাল বলিয়। গণ্য হইত। কিন্তু আস্যঞ্ধতু না হইলে সাধারণত 
মেয়ে শ্বশ্তর-বাড়ীতে আসিত না। মেয়ে আছ্খতু দর্শন করিবার সঙ্গে- 

সঙ্গেই সে যৌনরসজ্ঞ। বা সহবাস-সমর্থ। হইয়াছে,_এই ধারণ! বহুকাল 

হইতেই প্রায় সকল দেশের মানুষের মনে নীড় রচনা করিরাছে। হহ্থা 

কতকাংশে সত্য বটে ? কিন্তু ইহার অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম অনেক তৌথা বায় । 
কোন বালিকা হয়ত খতুদর্শনের পূর্বেই পুরুষসঙ্গ-লাভের স্থযোগ পাইয়া 
উহার রসান্বাদে সুন্দর পটুত1 অঙ্জন করে; আবার কেহ কেহ খতুদশনের 

পর সহবাসের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ছুই তিন বৎসর পর্যস্ত উহার 

'বিশিষ্ট তৃপ্তি সম্বন্ধে আদে সজাগ হয় না। 
ইহা বিংশ শতাব্দীর যুগান্তরকারী আবিষাঁর যে, পুরুষের মত 

নারীও সমস্ত বাল্যকালটি, এমন কি কৈশোরের মধ্যস্থল পর্যস্ত সচরাচর 

সমকামী থাকে; সমবয়সী বালিকার সহিতই তাহার যাহা কিছু 
প্রেমের কারবার। বাল্যকালে তাহারা বালকদ্দিগকে ঠিক্ দ্বণা করে 
না সত্য, কিন্তু তাহাদের সঙ্গলাভ কখনই কাম্য বলিয়৷ মনে করে না। 

'কৈশোরের-প্রারন্তে পুরুষ সম্বন্ধে তাহারা একটু অনুসন্ধিৎসু হয় বটে; 
কিন্ত স্পর্শনেচ্ছা বা উদ্বেলাবস্থা বলিয়া কিছু কচিৎ সংঘটিত হয়। সেইজন্ত 
এই সময় নববিবাঁহিতা বাল! যদি স্বামীর প্রতি তেমন অনুরাগিনী 

না হয়, তাহাহইলে তাহাতে দোষ দেওয়া যান না । 

বাল্যকালে বিবাহিত ছুই চারিটি দর্ঠ'তির জীবন-নাট্যের প্রথমাঙ্ষ 

আমর! দেখিবান্ধ সুযোগ পাইক্সাছি। বার-চৌদ্দ বৎসর পর্যস্ত প্রত্যেকে 
প্রত্যেককে এড়াইয়া! চলিয়াছে ; বালক-স্বামী সময়বিশেষে প্রহার 

করিয়াছে, বালিকা! স্ত্রী কাদিয়াছে ঝা গালি পাড়িয়াছে; সে বন্ধুভাবে 



১৫২ ॥ যৌন-বোধের ক্রমবিকাশ 
পপ এ প্লান পপ আপা পাপী পপ সপ্ন শপ পপ চে শশী শশী এ আপা পা 

তাহার খেলার সাথীও খুব কমই হইয়াছে । কৈশোরের প্রথম বা শেষ 

হইতে তাহাদের যেন নূতন করিয়া সতাকার বিবাহ হইয়াছে; উভয়ের 
মধ্যেই ভাবান্তর দেখা দিয়াছে ; উভয়েই নিজ নিজ অতীত ভুলিয়া 

পরস্পরকে কাছে টানিয়া আনিয়াছে আমাদের দেশে আজকাল 

দশ হইতে বার বৎসর বয়স্ক অবিবাহিতা মেয়ের! ম্বপরিবারের ভিতর 
ক্যতীত অন্ত কোন বালক বা কিশোরের সহিত খেলিবার বা মিশিবার 

সুযোগ রায় না; পাইলেও তাহাদের না| আসে মনোবিকার, নাঁ 

জন্মে ভালবাস! । 
তারপর বালিকা-বয়স অতিক্রম করিয়া, যখন তাহার! দ্রুতগতিতে 

বাড়িতে থাকে, তখন তাহাদের দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক 

রাজ্যেও ঘোরতর বিপ্লবের সুচনা করে। কৈশোরের উন্মেষে বক্ষ 

মুকুলিত হইয়া উঠে, জনন-যস্ত্রে অতি সুক্ষ রোমরাজী উদগত হইতে 
কৈশোর থাকে, গোপনাঙ্গের বাহ্যাভ্যন্তর একটু একটু 

করিয়া রূপাস্তর হইতে থাকে । অবশেষে 

আগ্ভখতু দেখা দেয়। বুকের এ অস্বাভাবিকতাটুকু ৫) ঢাঁকিবার চেষ্টা 
তাহার সজাগ হইয়! উঠে, জনন-যন্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের জন্য তাহার 
মন ব্যগ্র হয়, যৌন-জীবন-ঘটিত গল্প-আলোচন। শুনিতে তাহার কৌতুহল 
বাড়ে, পিতামাতার নিষেধ-বাণীর প্রাচীর উল্লজ্বন করিয়াও যুবকর্দিগকে 

দেখিতে, তাহাদের কথা শুনিতে কিংবা তাহাদের সহিত একটু আলাপ বাঁ 

কলহ করিতেও ভাল লাগে; এবং অবসর মতো! খতু শোণিতের 
আকম্মিক আবির্ভাব সঙ্বন্বীয় চিন্তায় তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়। উঠে। 

প্রেম ও প্রেমিকের আস্তরিক ও বাহিক্ষি লক্ষণগুলি এমন পরিপূর্ণভাবে 
অধ্যয়ন ও নিখুঁতভাবে বিচিত্রিত করিতে বৈষ্ণব কবিদের মতো মহাজন 
পৃথিবীতে আর ক্লেহ ছিল না_এখনে নাই। বিগ্যাপতি মা দশটি 
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ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোন অন্ুসরই । 

ক্ষণে ক্ষণে বসন ধূলি তন্ন ভরই। 

ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস । 
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে গছ বাস। 

চৌওকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ। 
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ । 

হৃদয় মুকুলিত হেরি হেরি থোর। 

ক্ষণে আচল দেই ক্ষণে হৈয়ে ভোর। 

বালা শৈশব তারুণ ভেট । 

লখই ন! পারিয়ে জেঠ কনেঠ ॥ 

সরলার্থ ।__ক্ষণে ক্ষণে নয়নদ্ধয় কোণ অনুসরণ করে অর্থাৎ অপাঙ্গ- 

দুষ্টি হয়। মুহুমুছু অঞ্চলাগ্র ধুলায় লুটাইয়া পড়ে অথবা! নিজে ধুলার 
উপর বসিয়া পড়ে। কথনো দত্ত বিকশিত করিয়া উচ্চরোলে হাস্ত 

করে, কখনে। বা হাসিবার সময় কাপড়ে মুখ ঢাকে । কখনে। চমকিয় 

দ্রুত চলে, কখনো! বা গজেন্দ্র-গমনে | মন্মথ-পাঁঠের প্রথম পড় সুরু 

হইয়াছে । মুকুলিত স্তন মাঝে মাঝে আড়নয়নে দেখিয়া! আচল-ঢাকা 

দ্বেয়, কখনে হয়ত ভূল হইয়। যায় । বালিক! শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে 

আপিয়! দাড়াইয়াছে। তাহাকে দেখিয়। বুঝিবার উপায় নাই-_সে জো! 
(রমণের উপযুক্ত) হইয়াছে, কি এখনে! কনিষ্বঁ নোবাঁলিকা) আছে ।... 

গড়পড়তা স্সামাদের দেশের বালিফাগণ সাড়ে বারো বংসর বয়সে 

আস্থতু দর্শন করে; এবং মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ বংলর বয়স পর্যস্ত 
প্রতি আটাশ দ্দিন অন্তর খাতুমতী হইতে থাকে । আট বৎসরে খাতু দর্শন 
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আন্ত করিয়াছে এবং আটাশ বতসর পর্য্ত খতু দর্শন 
তু 

করে নাই, এমন দুইটি কেন্ আমর! জানি। 
এগারো বৎসর বয়সে আছ্ধখতুমতী হইয়াছে এবং বারো বৎসরে সন্তানের 
জননী হইয়াছে, এমন দৃষ্টাস্ত অবশ্য আমাদের দেশে খুঁজিলে বোধ হয় 

প্রতি গ্রামেই একটি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বারো হইতে 

€তর বৎসর বৎসর বয়সের মধ্যে বাঙ্গালী-_-তথা৷ ভারতবর্ধীয় মেয়ের! 
'আছ্যথতু দর্শন করে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। 

অল্প বয়সে যৌনবিষয়ক জ্ঞানলাভ, দ্রুত দৈহিক পরিপুষ্টি, কদর্য 

সন্তির মধ্যে ধেঁষার্ধেষি করিয়া বাস, আলম্তময় বিলাসবাহুল্যপূর্ণ জীবন, 

কঠোর শারীরিক পরিশ্রম, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়!, রক্তীমাশয়, কালাজ্বর 

প্রভৃতি ব্যাধিতে দীর্ঘকাল শখ্যাশারী থাকা".'ইত্যাদি কারণে আগ্ছঞ্তু 

আগাইয়! আসিতে বা পিছাইয়া যাইতে পারে। মোটু কথা, চতুদরশি 
বংসর বয়সের সীমাপ্রান্তে উপনীত হইয়' খতুত্রাবের সহিত পরিচিত হয় 
নাই, বাঙ্গালী . ঘরে এরূপ কন্ত' সহম্রের মধ্যে হয়ত একটির বেশী 

পাওয়া যাইবে না; আবার বারে! বৎসর বয়সের পূর্বে খতুত্রাব ঘটিয়াছে, 
এরূপ বালিকা সহত্রের মধ্যে একটিও পাওয়া যাইবে কিন! 

সন্দেহ । 

আগ্প্তুর ক্রিয়াতত্ব ও মুখ্য কারণসমূহ এখানে বিবৃত করিবার 

পরিসর হইবে না। মাত্র এইটুকু এখানে বলিয়া গেলেই বোধহয় যথেষ্ট 
হইবে যে, আগ্ভখতু সকল দেশের সকল মণ্ডলের নারীদ্দিগের মধ্যে 
আসিয়াছে বাল্যের শেষ অথবা! কৈশোরের প্রথম্ভাঁগে, এবং আসিয়াই 
কৈশোর-স্ুলত মানসিক বিপর্যয়ের পরিস্চ্ন। করিয়াছে ।» আছ্মরখতু দেখা 

গেলে বালিকা যেমন একদিকে বুঝিতে পারে যে ন্বপ্নরহন্ততরা একটণ নবীন 
জীবনের ঘটপল্লঝুভুষিত দেউল-্বালে সে সমুপস্থিত ; অন্তদিকে তেমনি 
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জ্ঞানী আত্মীয়স্বজন বুঝিতে পারেন যে, তাহার কৈশোর আগত, এখন 

তাহার মন-তটিনীতে নূতন আবেগ, আশা ও আকাজ্ষার যে তরঙ্গমাল! 

উখিত হইয়াছে, তাহা তুফানে পরিণত হইতে না হইতেই তাহার 
প্রশমন-প্রচেষ্টা করিতে হইবে । আগ্ঘঞ্চতুর আবির্ভাবের সঙ্গে জঙ্গেই 

যে নবীন! কিশোরী পুরুষ-সহবাসের অথবা গর্ভধারণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত 

হইয়াছে, _এরূপ বিবেচনা শরীরশান্ত্র-সম্মত নহে । তবে এইটুকু মাত্র 

পিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে সে অভিজ্ঞা অস্ভিভাঁবিকার 

হস্তে সর্বপ্রকার যৌনবিষয়ক জ্ঞানলাভের উপযুক্ত হইয়াছে, এবং কয়েকটি 
আর্তবস্রাবের পর ক্রমশ অতি সন্তর্পণে হাতে-কলমে লহবাসের সহিত 

পরিচয় লাভ করিতে পারে। 

আগ্ভরখতু দেখা গেলেই কুমারীর মনে একটা ভয়, সংশয়, লঙ্জী, 

হতাশা, সঙ্কেচ ও বিরক্তির ভাব আসে 3; সে নিজেকে মহাপরাধী বলিয়! 

মনে করে। এষন কি, নিতান্ত ঘনিষ্ট আত্মীয়ের সম্মুথে চলা-ফির! 

করিতে তাহার বাধ-বাধ ঠেকে । সমবয়সী 

সিরা দাতা বালিকার সহিত তাহার মেলামেশ! ঘনীভূত 

৪ হইয়া উঠে এবং ছুই একটি পরম ম্ুুহদের 

কাছে বারংবার তাহার এই নূতন দেহধর্মের আবির্ভীব সম্বন্ধে আলোচনা 

করিয়! কথঞ্চিং তৃপ্তি বোধ করে। যে সকল বালিকা ইতংপুর্বেই 

আর্তবআবের সহিত পরিচিত হইয়াছে, অথব! বাহার! স্বামী-সঙ্গলাভ 

করিয়াছে, তাহার নিজেদের ধারণানুষায়ী এক-একট। ব্যাখ্যা ওই 
নবধতুমতীকে নিরালে শুনাইয়া দেয় । ঠা ই্াতেই সে পরিপূর্ণভাবে 
সত্তষ্ট হইতে স্পারে না। * 

যাহাহউক, ধীরে ধীরে তাহার ভয়-সংশয়-সরমের এই অভূতপূর্ব 
'ভাবাবেগ হ্রাস পায় এবং খতুত্রাবকে দে আরৎ্পুর্বের স্তায় ততট' 

আসল পা 
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পরিণতিশীল গ্লানির চক্ষে দেখে না! এইরূপভাবে এক- 

ব্ংসর বা দেড় বংসর অতীত হইলে পর, 

কৈশোরের কুমারী কিশোরীর মনের মধ্যে আবার এক 

9 অপরূপ আন্দোলন জাগে । এই সময় একটা 

অনির্বচনীয় পুলক ও আবেগপ্রবণতা, অভিলাষ ও অধীরতা, ইচ্ছা ও 

আশঙ্কা, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, আশা ও উচ্চাকাঙ্কা, প্রেম 

ও ঘ্বণা, গর্ব ও অনুশোচনা, ঘাতকাতরতা ও কল্পনাভূয়িষ্টতা প্রভৃতির 

দ্বারা কিশোরীর জীবন-দোলা অবিরাম দোলে । সাংসারিক শ্রমসাধ্য 

কর্ম, অধ্যয়ন ও দীর্ঘকাল রোগভোগের মধ্যেও এই আবেগগুলি 

অবসর মত আসিয়। তাহার মনের দ্বারে সজোরে ধাকা দিতে, 

ছাড়ে না। 

সমকাম তাহার হৃদয়ে পুর্ণ আধিপত্য করিলেও তাহার হদয়-পটে 

পুরুষের নৃতন রূপের প্রতিচ্ছবি এক একটু করিয়া প্রতিফলিত হইতে 
থাকে। তাহার জীবন-ববনিকার অন্তরালে এই ঘোরতর ভাববিশৃঙ্খলা' 

ষে পুরুষের সহিত মিলন-কাতরতার একটা নিগুট় অপ্রত্যক্ষ ইঙ্গিত, 
তাহা সে একটু একটু করিয়া উপলব্ধি করে। কিছুদিন পরেই সে এক 
বা একাধিক পুরুষের দর্শন ও ম্পর্শনাকাজ্ষী হয়; সংগোপনে দুর 

হইতে তাহাদিগকে ভালবাঁসে। ইহার মধ্যে অবশ্ঠা আত্মদ্ধানের একট! 

অস্পষ্ট ইচ্ছ৷ থাকিলেও রমণেচ্ছার স্থান আদৌ থাকে না; বড়জোর 
আছ্//নন্দের একটা ক্ষীণ আবেগ কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসারিত হইতে 

পারে। মনোমত যুবকের সহিত স্ুুনিবিড় পরিচয়ে সময়ে সময়ে তাহার 

মানসিক উদ্বেলাবস্থা' আসাঁও বিচিত্র নহেঁ। তের, সাড়ে তের হইতে 

পনের বংসর পর্যন্ত এই ভাবরাশি দ্রুত পরিণতির পথে অগ্রসর হয়। 
লুতরাঁৎ চৌন্দ-পনের বংসর বয়স নারীর পক্ষে পুরুষের সহিত প্রত্যক্ষ ও 
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পাকাপাকিভাবে মিলন-সাধনের ( অর্থাৎ বিবাহের ) শ্রেষ্টকাল বলিয়া 

বিবেচনা করা যাইতে পারে। 

পনের বৎসর পর্যন্ত বালিকার্দিগের কৈশোর; তারপরই ঘযৌবনারস্ত। 

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রস্থতি শিক্ষিত সমাজে বালিকাদিগের বিবাহের 

বয়স ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে; ইহার ফলে একদিকে অকালবৈধব্যের 

সম্ভাবনা যেমন কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে তেমনি পরোক্ষে তাহাদের 

বিপথে পরিচালিত হইবার অথবা যুবকদ্িগের অনুরূপ বিবিধ বন্বভ্যাসের 
মোহে আকৃষ্ট হইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে । তবে সুখের 

বিষয়, পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এখনে! শতকরা 

পঁচানব্বইটি বালিকা বারো হইতে পনেরর মধ্যে বিবাহিতা হয়; ফলে 

এই সকল বালিকা স্কুল-কলেজের উচ্চ বিদ্তালাভে বঞ্চিতা থাকিলেও, 

তাহাদিগের তথাকথিতা শিক্ষিতা ভগিনী অপেক্ষা বিবাহিত জীবনে 

ইহারা অধিকতর তৃপ্ত, তুষ্ট, হ্ৈর্যশালিনী হইতে পারে, এবং হইয়াও 

থাকে। সর্বোপরি তাহার! যে যথাসময়ে বিবাহ-দ্বার! মহত্তর চরিত্রের 

অধিকারিণী হইবার বুহত্তর স্থুযোগ লাভ করে-_তাহা স্ুনিশ্চিত। অবশ্ঠয 

উভন্ন শ্রেণীর মধ্যে-_লোকাচারসম্মত সংজ্ঞান্গুযায়ী বিশিষ্ট ব্যতিক্রমের 

বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তৃষে সকল কারণে বা পরিস্থিতির মধ্যে উহা! 

স্থসাধ্য হয়, তাহার বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে । 

ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ বংসর বরসের কিশোরীর জীবনসত্বায় 
একদিকে যেমন সমজাতীয় প্রেমের পুর্ণ অধিকার থাকে, তেমনি 

কুমারী কিশোর অন্যদিকে বিষম জাতীয় প্রেম আসিয়া তাহা 

পরে রানুর মত ধীরে বীষ্ঠ। গ্রাস করিতে থাকে। 

পনের বংসরের শেষে সাধারণত পূর্ণগ্রাস 

হইয়া যায়] সুতরাধ এই সময়ের মধ্যে তাহারা) পুরুষ-সহ্বাসের 

শী সিসি 
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স্থযৌগ না পাইলে সমজাতীয় প্রেম আবার রাহিমুক্ত হইয়া পড়িতে পারে ; 
এবং পরে পুরুষের প্রেমভাগিনী হইয়াও বা তাহাকে ভালবাসিয়াও, সে 

প্রথম জীবনের এই সুপ্রতিষ্ঠিত প্রেমকে একেবারে ভূলিতে পারে না। 

যাহাহউক, কুমারী কিশোরী মনে মনে যে এক বা একাধিক পুরুষকে 

তাহার প্রেমের আদর্শরূপে নিভৃতে পুজা করে, সে যে সকল সময়ে স্ুরূপ 

রুবকই হইবে, এমন কিছু কথা নাই ; কারণ পুর্বেই বলিয়াছি যে, এই 

প্রেমে তথাকথিত “কামগন্ধ” প্রায় থাকে না, থাকিলেও তাহ নিতাস্ত 

অনির্দে্ত ও ব্যাপকভাবে থাকে । ইহা সাধারণত সে বড় কাহারও নিকট 

ব্ক্তওকরে না; এমন কি, প্রেমভাজনও তাহা ঘুণাক্ষরে টের্ 

পান না। 

এই প্রেমের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা অনেকখানি স্থান জুড়িয়া থাকে ; 

ধ্যান, কল্পনা, স্বপ্রজড়িমা দিয়া মাণ্তত থাকে সেই কিশোরীর পরমারাধ্য 

বিগ্রহ । কিন্তু ক্রমশ দেখিতে দেখিতে, বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহকে 

নিজন্ব করিবার, নিকটতর করিবার, সর্বইন্দ্রিয়-দ্বারা ভোগ করিবার একটা 

স্পৃহা! বলবতী হওয়া অসম্ভব নহে। বল! বাহুল্য, এই প্রথম প্রেমের 
পরিসর খুব বেশী হইলেও গভীরত্ব অতি অল্প। সেইজন্য অন্ত কাহারো 
সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া! গেলে ও এই বিবাহ স্ুখাবহ প্রমাণিত 

হইলে, কৈশোরের সেই আছ্ প্রেমের কথা তাহার আর ন্মরণপথে সজীব 
থাকে না; কচিং জাগ্রত হুইলেও সে তাহার শৈশবের পুতুল-খেলার 
অতোই সেই স্থৃতিকে সহান্তে উপেক্ষা করে। 

অন্যান্ত দেশের মত আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের কিশোরী 

ব! যুবতী ছাত্রীগণ মনে মনে অনেক সময় বষিয়সী ক্নিক্েত্রিত্রীকেই শুধু 
ভালবাসে না, শিক্ষক বা অধ্যাপকেরও আরাধনা করে। সেই শিক্ষক 
পৌঁড় হইলেও ক্ষতি নাই, তিনি নিখু'ত রূপবান ন! হইলেও আপন্তি নাই। 



নরনারীর যৌনলোধ ১৫৯ 
সস 

তাহার গুণাবলীই এই সকল নীরব পুজারিণীদের সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া 
বসে। তাহার সহৃদয় ব্যবহার, তাহার মধুর উপদেশ, তাহার শিক্ষাদানের 
এীকান্তিকতা, জ্ঞানের .মধ্য দিয়া নিজেকে পরিব্যক্ত করিবার নিত্য 

আগ্রহ__এমন কি, তীহার সাময়িক ভতবসনাও ছাত্রীদের নিকট অনেক 

সময় হগ্ধ ও কাম্য বলিয়া প্রীত হয়। একান্তে দিনের পর দিন! 

উভয়ের “চোখোচোখী মুখোমুখী* সাক্ষাৎকারের স্বযোগ না ঘটিলে, কখনো" 

কোন শিক্ষকই হাঁবেভাবেও বুঝিতে পারেন না যে, ছাত্রীটি নিশৃতশব্যায় 
শুইয়া তামসী নিশীথের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহাকেই নায়ক করিয়া এক 
অভিরাম রামধন্ধু রঙের চিত্রনাট্য রচনা করিয়া চলিয়াছে *। 

কিশোরীর যৌনবোধ অধ্যয়ন-প্রসঙ্গে আমাদিগকে একটি কথা 
কোনিমতেই বিম্মরণী-সমুদ্ধে ডুবাইয়া দিলে চলিবে না বে, কোন কিশোরীই 

টার রই পুরুষ- ্ ১ 
রতিবিত্ষ্ স্বামী অথবা অন্য কোন পুরুষকেই ভালবাসার 

মত ভালবাসিতে পারে না। অন্তত দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ চান্দ্রমাস 

অতিক্রম করিয়। না গেলে অধিকাংশ কিশোরীই যেমন একদিকে খতুত্রাবের 
সার্থকতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয় না বা উহার সহিত নিজের মনোবৃত্বিকে 
থাপ্ খাওয়াইতে পারে না, তেমনি অন্যদিকে পুরুষের প্রতিও একটা 
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সত্যকার আকর্ষণ বা যৌনক্ষুধার কতকট। নির্চচনীর বিকাশ অনুভব 

করিতে পারে লা। 

সাড়ে তের বাঁ চৌদ্দ বংসর বয়সের পূর্বে যাহারা যৌনসম্মিলনের 
সন্মুখীন্ হয়, তাহারা পারতপক্ষে উহাতে অসম্মতিই প্রকাশ করে। বাধা 
দেয়, নহে মনে মনে বিরক্তি বোধ করে; তৃপ্তিবোধ বলিরা কোন 

জ্ঞানই তাহার সম্যক জন্মে না। তাহার উপর, আছ্ভখতুর পর 

কয়েক লাস পর্যস্ত তাহারা অনেকেই সহবাসে স্থানীয় বেদন! 

অনুভব করে। প্রথম কৈশোরে ভগনালী-মধ্যস্থ “বার্থোলিন্ গ্রন্থিদ্ধয়” 

বীতিমত সন্রির হইয়া যথোঁচিত রসনিষেক করে না; “চরমানন্; 

(02852) ) বলিয়া সহবাসের পরমতৃপ্তিও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত 

থাকে । 

সুতাকমি, শ্বেতপ্রদর (19000721)00%), খোসপাচড়া, চুল্কানি, 

দ্র আদি উপসর্গ নিবন্ধন ঘোনিপ্রদেশে কগুয়নেচ্ছা৷ জন্মিতে পারে; এই 
কণ্নেচ্ছার বশবর্তী হইয়া কোন কোন নবীনা৷ কিশোরী হয়ত সহবাসে 
সম্মতি দিতে পারে। অথবা বয়স্ক! সঙ্গীনীদের নিকট সহবাস-মুখ সম্বন্ধে 

ক্রমাগত নানা মনোহর বর্ণনা শ্রবগ করিয়া, নতুবা আত্মীয়-স্বজনের 

সন্তোগ-দৃম্ত পুনঃপুন অবলোকন করিবার ফলে, কোন কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক! 

বালিক। হয়ত সহবাসে উদ্ভোগী হইতে পারে; কিন্তু ইহাকে ম্বাভাবিক 

নিয়মের আমলে আঁনা কোনমতেই চলিবে না। সঙ্গমে পুর্ণ হুখবোধ ও 
সত্যকার চরমানন্দ-লাভ আমাদের দেশের গড় পড়তা কোন নারীই পনের 

ষোলো বৎসর বয়সের (অথবা প্রথম শৌণিতাগমের মোটামুটি তিন 
বৎসর) পূর্বে করিতে পারে না ; এ বিষয়ে 'আমরা একপ্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত। 

এতাঁবংকাল অধিকাংশ বাঙ্গালী রমণীই এই বয়ঃ-সন্গিধানে আসিয়া প্রথম 

সন্তানের জননী হইয়াছেন; বহু ম্বামী বোধহয় স্মরণ করিতে পারিবেন, 

বস ৭ মর রর পপ পা. সপ সা 



শাশশাি পিল 

নরনারীর যৌনবোধ | ১৬১ 
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ইহার রাস পর হইতে তাহাদের পত্রীরা অকম্মাৎ রতিলীলায় সুন্দর 
উৎসাহী ও উত্তরদা'রিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

আর এক কথা । * রমণে পূর্ণ স্থখবোধ না হওয় পযন্ত রমণীর যে 

গসঞ্চার হর না-_এ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্বক। বলাকারের ফলে 

অনেক স্থলে গর্ভোৎপত্তি হইতে দেখা গিন্নাছে। বরিশাল জেলার বাল- 

বিধবা! অরুণবাল কয়েক বৎসর পূর্বে মুসলমান 'গুগ্াদল করৃক অপহতা 

হইয়া, ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া নৃশংসভাবে ধর্ষিতা হওয়ায় ফলেই 
গরবতী হইয়া পড়িম্বাছিলেন। অনুরূপ অবস্থার আর একটি কুমাবীও 

সম্প্রতি গভিনী হইয়া, বহুক্লেশে হ!সপাতালে এক মৃতশিশু প্রসৰ 

করিয়াছে । 

এ পপি আস সপ আস সপ চে 

১১ 



তৃতীয় প্রপাঠ 
প্রথম পুক্রষ-সম্মিলন 

্ত্ীপপুরুষের যৌন-জীবনের মানসিক প্রগতি ও বৈশিষ্ট সম্বন্ধে এই 
পুস্তকে প্রধানত আলোচনা করা হইতেছে ; উভয়ের দৈহিক বৈশিষ্ট বাঁ 

ইন্দ্রিয়ার্দির সংস্থান সম্বন্ধে অথবা আদর্শ যৌন-জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, 
তৎসম্বন্ধে কোন উপদেশ দেওয়া এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। তবে 

মানুষের দেহ ও মনের মধ্যে এরূপ নিকট-সম্পর্ক যে, একটার সম্বন্ধে 

আলোচন! করিতে গেলে আর একট!কে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। 

সেইজন্য মনোরাজ্যের বর্ণনা করিতে গিয়া, দেহ-মন্দিরের ছুই একটি, 

বিগ্রহকে মাঝে মাঝে আমরা স্পর্শ করিতে বাধ্য হইব। 

বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্ত্রী যে স্বামীর সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত 

হইতে পারে না, তাহার মানসিক যেমন কতকগুলি কারণ বর্তমান 
প্রথম যৌন- উল রা টি রে ঠা 

বতরমান থাকে । যাহাকে ইতঃপূর্বে ক 

সম্দিলমে বাধা চোখে দ্বেখি নাই, হয়ত যাহার বাঁশীও শুনি 

নাই, সহত্র লোকের হর্ষোদ্দীপ্ত কল-কোলাহলের মধ্যে নিমেষে ছিনাইয়1- 

লওয়া! এক শুভদৃষ্টির পরই তাহাকে আপন শয্যার স্থান দিয়! একাস্ত বুকের 

মধ্যে টানিয়া লওয়া অথবা তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়! রৃইস্তাঞ্াপ করা-_ 
* ভাহার জীবনের সুখ-ছুঃখের প্রত্যেক স্ুরুটির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া 

দেওয়াঁ_পিতা-্াতার স্গেহ-রসে আবাল্যপুষ্ট দ্েহটিকে স্বেচ্ছায় তাহার 



নরনারীর যৌনবোধ ১৬৩ 
পপি পেশ শী শিপীিসীশশিশ পন পশলা সাপ 

মদন-দেবালয়ের প্রদীপ করিরা তুলিয়া ধরা_একি সহজে 
সম্ভবে 

অরতাপুর্বা কন্যার 'সহিত যৌন-সম্মিলনে দেহগত ও মনোগত 
কতকগুলি অনুপেক্ষণীয় অস্তত্নায় আছে বলির়াই “কামসথত্রে'র গ্রন্থকার মুনি 

সতীচ্ছদ বাত্শ্তারন প্রথম সম্প্ররোগ অত্যন্ত রা, 

টি সাধন করিতে নবীন ভতাঁদিগকে উপদেশ 

দিয়াছেন। জন্মের সময় হইতেই বালিকার যোনিনালির প্রবেশ-মুখের 
ভিতরদিকে একটী গুটানেো চামড়াত্র পর্দা থাকে, উহার নাম সতীচ্ছদ 

(5700) ০0: 021000-15620 )1 ঢাক বা ঢোলকের মুখে যেমন 

চাম্ডা লাগানো থাকে কিংবা কর্ণরন্ধে যেমন পটহ (0 2128130 

11891171509 ) সন্নিবিষ্ট থাকে, কতকটা সেই ভাবেই সতীচ্ছদটী যোনি- 

নালির অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশের পথটি প্রার জুড়িয়া থাকে। কিন্তু প্রায় 
সকল বালিকারই সতীচ্ছদের উর্ধাদকে একটি খগ্চন্দ্রাকার ক্ষুদ্র ছিদ্র 
থাকে; পাত্রভেদে এই ছিদ্রপথে একটি খড়িকা হইতে একটি 

কনিষ্টাঙ্গলি প্রবেশ করিতে পারে । এই ছিদ্র-পথে কুমারীদের খতুকালীন্ 
রজোম্রাব ফৌটা ফৌট করিয়া নির্গত হইতে পারে । কচি কোনো 
বালিকার সতীচ্ছদে আবার আদে ছিদ্র থাকে না। কিশোর বয়সে 

বিবাহের পূর্বে এই শেষোক্ত শ্রেণীর কন্তারা রজোদর্শন করিবার সময় বিপদে 
পড়ে, আব বাহিরে আমিতে পারে না। তখন সামান্ত অক্ত্রোপচার-সাহায্যে 

সতীচ্ছদ আশিক ব1 পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন করিয়া দিতে হয়। 
সতীচ্ছদের চর্ম গুটানো। বা কুঁচকানো থাকে বলিয়া বাহির হইতে 

উহার উপরশ্ঠাশ-ফিলে, উহার মব্যাংশ টান্টান্ ইয়া সিকি হইতে অর্ধ 
ইঞ্চি পর্যন্ত ভিতর দিকে নামিনা যায় ।...বহৃকাল হইতে মানুষের মনে 
একটা! বিশ্বীস প্রচলিত আছে যে, সতীচ্ছদই হৃইলঃ স্ত্রীলোকের 

পম পাত এ এ এর 



১৬৪ প্রথম পুরুষ সম্মিলন 
পপিসপান্শীশিসীস 

কুমারীত্ব বা অক্ষতযোনিত্বের প্রত্যক্ষ নিদর্শন * সতীচ্ছদ ছিন্ন হইলেই 

বুঝিতে হইবে যে, সেকুম্থম অনাপ্বাত নহে; কন্তা প্রথম রমিতা 

হইতে গেলেই তাহাকে এই সতীচ্ছদ্ব-ভেদের বগ্রণা সহা করিতে হইবে। 

অথচ সম্প্রতি প্রমাণিত হুইয়াছে যে, একমাত্র রমণের ফলেই ষে কুমারীর 

সতীচ্ছদ ছিন্ন হইয়া! যায়, এমন নহে । 

ঘতীচ্ছদের চাম্ড়া শ্বভাবত কাহারো! স্থল, কাহারো ক্ষীণ। যে 

লকল “কুমারীর পাতলা সতীচ্ছদ, তাহার! বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত 
অতিরিক্ত কারিক পরিশ্রম বা! ব্যায়াম ( যথা পুরুষজনোচিত লাফালাফি, 

ছুটাছুটির খেলা, ভারী জিনিষ লইয়! ক্রমাগত উপর-নীচে উঠা-নাম। করা, 

টেকি চালানো, ষাতা ঘুরানো, ঘোড়ার চড়া, সাতার কাট! প্রভৃতি ) 
করিতে থাঁকিলে অথবা অঙ্গলি বা অন্য কোন তৎ্পদুশ কঠিন পদার্থ দ্বারা 
স্বমেহনে প্রবৃত্ত হইলে, উহ! ছিড়িয়! যাওয়ার সম্ভাবনা । এমন দুই-একটি 

কেন্ জান। গিয়াছে, যেখানে রমণ-ব্যতীত অন্ত কারণে ছিন্ন সতীচ্ছদ 

দেখিয়া, সগ্যোবিবাহিত স্বামী তাহার পত্বীকে ভ্রষ্টা'জ্ঞানে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। একজন বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী ডাক্তারও তাহার নির্দোষী 

পত্ভতীকে এই অজুহাতে চিরকালের জন্ত পিতৃগৃছে নির্বাসিত করিয়া 
. সাখিয়াছেন। 

সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারের আবাল্যন্ুস্থ কন্তার সতীচ্ছদ, 

নতীচ্ছ-ছেদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, রতিরতা না হইলে, 
বি অব্যাহত থাকে। স্বামী বা অন্ত কোনে! 

পুরুষের প্রথম বা দ্বিতীয় সহবাসের ফলেই 

সতীচ্ছদ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়! যায় $ এবং উহাতে ঈষ€স্ু্ত'সাতও হইয়া 
থাকে। শ্ুুতরাৎ সতীচ্ছদ ছিন্ন হইবার সময় কুমারীগণ অল্পবিস্তর যন্ত্রণা 

অনুভব করেন। অবশ্ত বিবাহের পর উপধু্পরি কয়েক রাত্রি আত্মসংযম 



সপে শি পলাশী শত শিশিস্পিপ শী স্পা পপর আআ শল সস ভর সস, হস জর. অপ "মত 

নরনারীর যৌনবৌধ ১৬৫ 

ও সদয় ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীর বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া অতি সম্তর্পণে 

সহবাস করিলে, এই যন্ত্রণার যথেষ্ট লাঘব হইতে পারে ; কারণ সতীচ্ছদ 

সেক্ষেত্রে একটু একটু করিয়া ফাটিয়া, ধীরে ধীরে নানা স্থলে ছিন্ন হইয়া 
পড়ে। 

অজ্ঞ স্বামী প্রথম প্রণয়াবেগে অধীর হইয়া, সজোরে ইন্দ্রিয় প্রবিষ্ট 
করাইয়া, নবীন1 বধূর সতীচ্ছদ এক আঘাতেই ভেদ করেন। ইহাতে, 
একদিকে যেমন তীব্র বেদন! অনুভূত হয়, অন্যদিকে তেমনি প্রচুর রজ্প্লাতও 
হয়। সময় সময় যোনি-মুখও ক্ষতবিক্ষত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পড়ে । এই 
আকম্মিক বিপদে স্বামীও যেরূপ অপ্রস্তত হইয়া পড়েন, স্ত্রীও বহুস্থলে সেই- 

রূপ স্বামীর এই ছব্যবহার ইচ্ছা-প্রস্থত বলিয়া! বিবেচনা করেন। সেইজন্য 

বিশেষজ্ঞের! বলেন যে, প্রথম সম্প্রয়োগ বলপুর্বক সাধিত হইলে, বহ রমণীর 
মানস-সত্বায় একট দুরারোগ্য ক্ষত (0901)0 19810) ) জন্মিয়! যায় । 

অতঃপর বিবাহিত জীবনে স্বামী হাজার স্থব্যবহার করিলেও তাহার! 

প্রথমমিলন-রাত্রের ওই ক্লেশকর অভিজ্ঞতার স্বৃতি নিঃশেষে মুছিয় 

ফেলিতে পারে না * | অনেক সময্ন বিবাহিতা রমণীর দুরারোগ্য হিষ্টিরিয়া, 

 মন্তুয্ু-জীবনের বিভিন্ন প্রবৃণ্ডি ও আবেগ সম্বন্ধে সবিশেষ পারদর্শী, ফরাশী 
লেখক ব্যাল্জীক্ একস্থলে বলিয়াছেন, "9 1)050900. দা1)0 09105 10) 
1015 16 100 % 7509, 19 ৪ 1096 0790, [76 11] 17667 108 1080... 

719$0179 1101781809৪ 19010189 নামক মুল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা 
1]. 1,9809%8 বিবাহ্-অধিবাসরাত্রের বর্ণন। প্রসঙ্গে বলিয়। গিয়াছেন, *[1)9 59৪08 
€1]] 1008 1979916 061156790. 60 (1013 00910 আ1)089 10008] চ10193109 

8৪010800099 001001)70171868, 1) 2 9০000, 0১9 1191)010689 01 & 1169 

0109 1...7065 85 01096 1১0 0019 99598০ (900108 003399980. 
1093 10901৮5ত 1৮0 ৪00 18000 01096 6১65 ড।ঘ5 10990 90০0890 101) 
10001581019 80119117189 : (11679 2 0101873 71010) 0018 100912)01 81009 

1089 10907 990919160. 17000 00617 11080981009 0)90081018 107 00900 
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১৬৬ | প্রথম পুরুষ-সন্সিলন 
শ্পাশীনিপপাস্পীশিলা 

মেল্যান্কলিয়া, 08501809818, 8251965 1)907:0819 গভৃতি মানসিক বিকার, 

ভ্যাজাইনিদ্মাস্ (প্রদ্বাহজনিত যোনিনালীর অবরোধ ) আদি ব্হুতর 

ব্যাধির কারণ খুঁজিতে গিয়া, আমরা এই ঘটলারই স্থতিমূলে আসির! 

উপনীত হই। 
পৃজারতির পুর্বে যেমন স্বত্তিবাচন, সঙ্কল্প-পাঠ, আসন-শুদ্ধি, আচমনাদি 

করিতে হয়, তেমমি রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে সগ্ঘঃপরিণীতার 

কাম-পিন্্রগুলিকে জাগ্রত করিয়া লইবার জন্ত নানারপ প্রক্রিয়া করিতে 

হয়। বাত্ন্তায়ন এই প্রক্রিয়াগুলির নাম দিয়াছেন “উপচার বা 

“কন্তা বিশ্রস্তন* * | এই পুস্তকে বাহন্তায়ন-নর্ণিত উপাচারগুলির পুনরুদ্ধার 

করিনা দেওয়া কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে 

বিবেচনা করিয়া, কেবলমাত্র সাধারণভাবে 

তীছার ছুই এক ছত্র উপর্দেশ এখানে তুলিরা ধরিব। নবপতি এইগুলি 
মানিয়৷ চলিলে, উভয় পক্ষেরই স্থথের কারণ হইবে। 

“কুন্থমসধর্মীনো হি যোষিতঃ স্থুকুমারোপরাত্রম!ঃ ৷ তাস্বনধিগত- 

বিশ্বাসৈঃ প্রসভমুপক্রমম্যমানাঃ সম্প্রয়োগদ্েষিণ্যো ভবস্তি।” [ কস, 

২অ, ৬ ] 

--র্যণীগণ ( বিশেষভাবে নবপরিণীতা ) কুসুমের মতো! কোমল ; 

তাহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়া, হঠাৎ বলপ্রকাশপৃববক 
অভিমর্ষণে রত হইলে, তাহার! সম্প্রয়োগন্বেষিণী হয়। 

“সহসা বাপুযুপত্রাস্তা কন্যাচিত্তমবিন্দতা। ভয়ং বিস্রাসমুদ্ধেগ 

সগ্যোদ্বেষঞ্চ গচ্ছতি |” 

_-কন্তার চিন্তকে বশীভূত না কগ্িরা (এবং রীনিস্ষতএউপচারাদি 

* বিশ্রন্তন অর্থ “পরিচয় ও বিশ্বাস জন্মাইয়। প্রপয়াভিমুখী করণ'। উপচার 
অর্থ 'কন্তার ভাবন্্ধারের অভিপ্রায়ে তাহার মানবর্ধন'। 

চে 

কন্া-বিক্রম্তন 



নরনারীর যৌনবোধ ১৬৭ 

প্রয়োগ না করিয়া ) যদি তাহাকে অকম্মাৎ উপভোগ কর! হয়, তাহা হইলে 

সে শঙ্কিতা, ছুশ্চিন্তাগ্রস্তা ও পুরুষের প্রতি বিছ্বেষভাবাপন্না হইয়৷ পড়ে । 

“সা প্রীতিযোগমপ্রাপ্ত। তেনোদ্ধেগেন দুধিতা | পুরুষদ্ধেষিণী বা স্তাদি- 

দ্বি্ট বা ততোহন্যগ! 1” 

_ এরূপ রমণে রমণী কোনরূপ আনন্দ তো পারই না, বরং জেই 

পুরুষটির প্রতি, নচেং সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি, বিতৃষ্তার বিবে তাহার 
মন জর্জরিত হইয়া! উঠে; হয়ত সে (যেন সেই বিশেষ পুরুষেন্ব নৃশংস 

অজ্ঞতার প্রতিশোধ লইতে ) অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়! পড়ে 1” 

আমাদের দেশের প্রাচীন শ্যান্কারগণ-_গৃহ্ত্রঁ হইতে “ভাব- 

প্রকাশ'এর গ্রন্থকারবর্গ,--বিবাহের পর ত্রিরাত্র (মতান্তরে-_নয়দিন পর্যন্ত) 

ব্রহ্মচর্য পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই 

নহে, কনার বিশ্বাস উৎপাদন ও অনুরাগ জন্মানে। । বাংস্তায়ন, বাত্রব্যাি 

মহাজনগণ চুম্বন, আলিঙ্গন, কক্ষ-উরু-জঘনমূলে হস্তবিস্ঠাস, বক্ষোদেশে 

আচ্ছ,রিতক-স্পর্শন দারা গঁ তিনদিন মৃদু উপচার প্রয়োগের পর চতুর্থরাত্রে 

যন্ত্র-সংযোগের উপক্রম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু অকালে 

তাহার ব্রতথগুন করিতে, অর্থাৎ দেহমনে সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলে 
সহবাস করিতে, নিষেধ করিয়াছেন । কিন্তু তাই বলিয়া বয়ঃপ্রাপ্ডা নববধূর 

যথোপযুক্ত উপক্রমে বেণী বিলম্ব কর! থে উচিত নহে, এবিষয়ে সকল 

জাতীয় বিশেষজ্ঞগণই অনন্যমত । বাংস্তায়ন বলেন, "“অতিলজ্জান্বিতেত্যেয়ং 

যস্ত কণ্ঠামুপেক্ষতে । সোহনভিপ্রায়বেদীতী পশুববৎ পরিভুয়তে ॥” 
--কন্তা অতিলজ্জাশীল। বলির! যে ব্যক্তি তাহাকে অবহেলা করে, সে 

'অভি প্রামুজ্, নাহে বলিয়া পণ্ুত্ধ স্যার ( নির্কেখ অরসঙ্ঞ বলিয়! ) ঘ্বণিত 
হয় 1, « | 

ফুলশয্যার রাত্রে সতীচ্ছদ-ভেঘ-জনিত আচ্ধিত আঘাত-প্রাপ্তির ফল ষে€ 



শপ পাপী? শম্পা ও -স্তকউ 

১৬৮ '_ প্রথম পুরুষ-সম্মিলন 
০০০ আস উপ গু এর ও ৫৮ 080৮৫2-৯ আ  ৮  পপর রর পপ ৯ সপ সা 

কত বিষময়, দীর্ঘস্থায়ী ও দুর-দুরাস্তর-সঞ্চারী হয়, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
নত আমর! বু কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। এই 

জাতীয় ঘটনা আমাদের দেশে প্রচুর সংঘটিত 
হইলেও উদবাটনের আলোকে আনা ছুরহ ব্যাপার ; অনেক নিপীড়িতা 

কন্তাই তাহার অতিবড় বান্ধবীর নিকটও সে কথ! ব্যক্ত করিতে লজ্জা! 

রোধ করে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসকগণ এইরূপ ভূরি ভূরি 
দৃষ্টান্ত তাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সেগুলি যেমন বৈচিত্রপূর্ণ, 
তেমান শিক্ষাপ্রদ্দ। জার্মানীর খ্যাতনামা মনোবিদ্-চিকিৎসক উইল্হেল্ষ্ 
স্টেকেল্ তাহার পুস্তকাবলীতে অসংখ্য কেসের প্রতিবেদন দিয়াছেন » 

তন্মধ্য হইতে একটি মাত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম *। 

কেস্ নং ৯৩। মিসেস্ এইচ,এন্, তাহার কন্যাকে ঘ্বণা করেন ; অকপটে 

স্বীকার করেন যে, তাহাকে কখনো ভালবাসিতে পারেন নাই। তীহাক 

জীবনের ইত্তিহাস লইতে গিয়া জানা গেল যে, মিসেস্ এইচ, এন্, তাহার 
বৈবাহিক স্বন্ধের প্রতি চিরকালই উদ্বাসীন আছেন । বিবাহ-রাব্রিতে 

সংঘটিত কোন ব্যাপারের পর হইতেই এই অনাসক্তি চলিয়! আসিতেছে । 

বিবাহের পূর্বে তাহার স্বামীর আলাপ-ব্যবহার দেখিয়া! তাহাকে খুবই 
ভালো লাগির্নাছিল; প্ররুতপক্ষে তাহার জন্য একটা গভীর অনুরাগে 

সঞ্চার হইয়াছিল । অন্ত পক্ষে, মিসেস্ এইচ্, এন্, অত্যস্ত লঙ্জাশীলা ও 

ধীরপ্রকৃতির নারী ছিলেন। পারিবারিক কড়া শাসন ও যৌন-ব্যাপার 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার মধ্যে মানুষ হওয়ায়, তিনি নিতান্ত অস্বাচ্ছন্দের 

সহিত বিবাহ-রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 

“যাহাহউক, সে রাত্রে পতিপ্রবর বল্প্রয়োগে তাঁহার, বসনু উন্মোচন 
করিলেন; কিন্তু শব্যান্ শয়ন করিতে দিলেন না । নিজেরে পরিচ্ছদ 

* 11019]া)াাা টে ড0]াতার,। জ11])610) 968061, 5০] 2. 



নরমারীর যৌনবোধ ৰ ১৬৯ 

পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবদার ধরিলেন যে, নববধূ তীহার নগ্নরূপ 

একদৃষ্টে সন্দর্শন করিবে ও তৎসহিত তাহার যৌনেন্ছিয়ের স্ততিবাদ করিবে। 
মিসেন্ এইচ্ করপল্লবে ,মুখ ঢাঁকিলেন এবং কোনে প্রকারেই নগ্রস্থামীর 
প্রতি চাহিতে পারিলেন্ না । তখন যুবক ম্বামী বলিয়া! উঠিলেন, “বোকা? 
রাজহংসী, তোমার বাপের বাড়ীতেই পড়ে” থাকা উচিত ছিল। এই 

বলিয়! তিনি পত্বীকে শধ্যায় ফেলিয়া, অত্যন্ত নৃশংসভাবে রমণ করিলেন 1 

প্র বলাকারের ফলেই তাহার গর্ভসঞ্চার হয়। এই বলাৎকারের্ জীবস্ত, 

জলন্ত ও সমূর্ত স্মৃতি তাহার এ কন্যাটি। সেইজন্ত তিনি স্বামীক্ষেও 

যেমন ভালবামিতে পারেন নাই, কন্তাটিকেও তেমনি শ্নেহের চক্ষে দেখিতে 

পারেন নাই ।."" 

দু়প্রতীতির সহিত বলিতেছি যে, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে 
অপ্রতুল নহে। রমণে যে রমণী কোনরূপ স্থুখ বা ছুঃখ বোধ করেন+ 

উভয় তরফে এ বিবেচনা বহু শিক্ষিত বিবাহিত পুরুষের 

মনে স্থান পায় না। যে কাম, পুরুষের 

যৌনজঞানের কাব নিকট নিমিষের কেলি বিশেষ, তাহা 

কামিনীর নিকট জীবন-মরণ সমান । স্ত্রীলোক নরের কামনা-চরিতার্থতার 

একটা রক্তমাংসময় উত্তপ্ত যন্ত্র বিশেষ-_এই জঘন্য ধারণার বশবর্তী হইয়া, 
বহু পুরুষ রমণীর অকৃত্রিম প্রেম হইতে আপনাদ্বিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন । 

শুধু তাহাই নহে, উহাঁদ্িগের সমগ্র জীবনট? সংগোপন অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার 
দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়া তুলিয়াছেন । 

এই সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই কাম-কলা সম্বন্ধে একট! বিজ্ঞান- 

সম্মত ভূল বিবাহের পূর্বেই, লাভ করা উচিত। এদেশের অনেক 
বুবকেরই রমণীর জননেক্ট্িয-সংস্থান ও তাহার প্রত্যঙ্গগুলির কার্যকারিতা 

সম্বন্ধে একট] নিভূলি ধারণা নাই । বিবাহ করিলেই স্ত্রীর সহিত রতিক্রিয়' 

সা শী 
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করিতে হয়--এই মোট] ও মামুলি জ্ঞানটুকুই হয়ত তাহার! বন্ধু-মহল 

হইতে চরন করিঞ্ লয় । কিন্তু রতিক্রিয়া যে কেবল এক পক্ষের সুথের 

জন্ত নহে, প্রথম সম্প্রয়োগে বলপ্রকাশ ষে কতদুরু অবিমৃদ্যকারিতা এবং 

নববধূর আসক্তি-উদ্দীপন ও ভাব-সঞ্চারের জন্ত কি কি উপচার প্রয়োগ 
করিতে হয়, সে তত্ব অনাম্ত্ব করির়াই বহু ডিগ্রীধারী বাঙ্গালী যুবক 

বিবাহ.জীবনের হেম-হর্মে নিয়ে প্রবেশ করেন। স্বামী কতৃক স্ত্রীর 

উপর বল্লাৎকারের সংখ্যা জগতের সর্বত্র অধিক ; ভারতবর্ষে বোধ করি 
ক'চয়ে বেশী । 

যৌন-জীবন সম্বন্ধে ভাবগতভাবে যথোচিত জ্ঞান-লাঁভ ন! করার নিমিত্ত 

কত স্ত্রীলোক যে তীহার্দের নিজেদের ও স্বামীর জীবন বিবাহের পর 

হুইতে তিক্ত, নিরানন্দ করিয়া তুলেন, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য 

নছে। স্বামীদের যে দোষ না থাকে, তাহা নহে। তবে যে ভাবেই 

হোক্, তাহাদের অনেকেই বিবাহের পূর্ধে কাম-জীবন সম্থন্ধে বৎসামান্ত 
কিছু ভাসাভাসা জ্ঞান-লাভ করে; কেহ কেহ ব্যবহারিকভাবেও সে 

অভিজ্ঞতা লাভ করিবার স্থুযোগ পায় । কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুঘরের 

অধিকাংশ বাঁলিকাগণ-_যাহারা ' সাধারণত বারো হইতে পনের বৎসর 

বয়সের মধ্যে বিবাহিত হয়, তাহারা বিবাহ-জীবনের সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় 

তথ্যটি পুর্বে সংগ্রহ করিবার কোন সুষ্ঠু, স্থনিয়ন্ত্িত প্রণালীই খু'জিয়া 

পায় না। | 

অনেক বালিক! নিজেদের দেহসংস্থান সম্বন্ধে এরূপ অনভিজ্ঞ যে, 

যোনি-পথ বলিয়। একটা স্বতন্ত্র প্রণালীর অস্তিত্ব তাহারা হ্বামী-সহবাসের 

পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্ত অবগত হয় না। আবারু অনেক স্বামী প্রবরকেণ্ড জানি, 

ধাহার। কাম-জীবনের অপরাহ্নকালেও স্ত্রীলোকের যোনি-নালী ও মুত্রনালী 

অভিন্ন বলিয়াই জৃনেন। 
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কেহ কেহ সগ্ভোবিবাহিত। কোন বান্ধবীর নিকট যে তথ্যটুকু সংগ্রহ 

করে, তাহ! স্থখাবহ হয় না। অনেকস্থলে উভয়পক্ষের ভব্যতাসম্মত 

শালীনতার জন্য খোলাখুলিভাবে সে তথ্যের প্রশ্নোত্তরদধানে বাধা জন্মিতে 

পারে। সঙ্ভোবিবাহিতা বান্ধবীটি হয়ত সে সময় কাম-জীবনের সহিত 

নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে পারে নাই, অথবা এই জীবনের বৃহত্তর 

ন্থখাস্বাদনের অনুভূতি তখনো! তাহার জাগে নাই। কেহ কেহ তাহার 

নবলব্ধ স্বামীপ্রবরকে পীড়করূপেই বর্ণনা করে; অবিবাতিত-অবস্থায় 

পকিল্পিত স্বামী বাস্তব-জগতে নামিয়া নিজের লালসা-তৃপ্তির জন তক্কণ্রীর 

প্রতি যে কতখানি অবিচার করিতে পারে, সে তাহারই ব্যাখ্যান্ করে। 

ফলে, অবিবাহিত কিশোরীকে হয়ত বিবাহের প্রতি একটা নিরুদ্ধ বিতৃষ্ণা 

বুকে পুধিয়, নিতান্ত সঙ্কুচিত হুইয়াই ফুল-বাসরে প্রবেশ করিতে হয়। 

ইহা সত্য কথা, হিন্দুঘরের অনেক বালিরাই যৌন-জীবন সম্বন্ধে 

কোন পরিষ্ফুট ও অত্রান্ত জ্ঞানাহরণ না করিয়া বিবাহের বিচিত্র মণিকোঠায় 

প্রবেশ-লাভ করে। সুতরাং স্বামী হাজার সৎ ব্যবহার করিলেও, প্রথম 

প্রণয়াবেগ-ম্বলভ শত অনুনয়-বিনয় করিলেও, নববধূ তাহার কাছে একাস্ত 

জড়োসড়ে। হইয়া থাকে, তাহাকে দুরে রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, 

কাছে আপিলে ভীত ত্রস্ত সচকিত হইয়1] উঠে । শেষে তাহাকে শক্ররূপে 

গণ্য করে। বাস্তব জীবনের লক্ষ লক্ষ ঘটন। হইতে একটি মাত্র এখানে 

চয়ন করিয়। দ্বিব।-.. 

উত্ুঙ্গ সুখের আশা, প্রেমের মোহ-রঙীন্ মনোহর নেশা বুকে-চোথে 

'লইয়া, এক নবীন দম্পতি বুগ্ম-জীবনের সুত্রপাত করিল। স্বামী 

'অবস্থাপন্ন, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, দেখিতে মোটামুটি স্থরূপ। স্ত্রীও সুরূপা, 

উদীহরণ ্বাস্থ্া-সৌন্দর্য তারের ভরা নদীর মত ঢলঢল 
করিতেছে ; বয়স তাহার পুর্ণ পনের বৎসর, 



১৭২ '_. প্রথম পুরুষ-সম্মিলন 
মাপ আপ...» পোপ পাশা 

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে লেখাপড়াও শিখিয়াছে । এই যে রূপের শুভ্র 

অকলঙ্ক ডালি--এই যে যৌবনের শত পরশ্বর্ষ-সম্ভারে উদ্ধত দেহ-মন, 

ইস্াকে যে কেমন করির+ স্বামীর তৃপ্তিতে নিয়োজিত করিতে হয়, 

একজনের আরাধনার বিনিময়ে কিভাবে আপন যৌবন-মালফের 

ফুলগুলি তাহার পায়ে অর্পণ করিতে হয়, তাহ! বাঁলিক শিখে নাই ; মাতা। 

বা, জোষ্ঠা ভগ্রীরাও তাহাকে শিখাইবার জন্য বান্ত হন্ নাই । শিশুকে যেমন 
স্বহন্তে আহারের রীতি শিখাইতে হয় না, বালিকা-কন্তাকে তেমনি 

ব্বিছের্র বা বিহারের নীতিও শিখাইতে হয় না) প্রথম জিনিষটা 

লে দেখিয়া শিথিয়াছে, দ্বিতীয়টা সে ঠেকিয়া শিথিবে,__ইহাই ছিল 

তাহাদের সনাতন 'ও কুলাগত ধারণ! । 

কিন্তু তাহার! বিস্বৃত হইয়াছিলেন যে, শিশুকে যেমন তাহার আহারের 

সমর, পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হয়, বিজ্ঞানসম্মত 

খাদ্যতত্বের বিধি-নিষেধের বাণীগুলি তাহার কোমল প্রাণে গাথিয়া দিতে 

হয়) মাছের কীটাটি সযত্বে নিজের হাতে বাছিয়া দিতে হয়,_-তেমনি 

করিয়া! তাহাদের কিশোরী কুমারীকে বিবাহের সর্বপ্রধান যজ্ঞের মন্ত্রগুলি 

মুখস্থ করাইয়া দিতে হয়--নব-জীবনের অনাগত অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ 

করিবার জন্য তাহাকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। কিন্ত 

কেন জানি না, বাঙ্গালী ঘরের স্থবুদ্ধিসম্পন্ন' শুভাকাজ্কী পিতামাত। 

তাহাদের সন্তানের প্রতি সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্যটি সাধনে ইচ্ছাক্রমেই 

অবহেলা করেন... 

যাহাহউক, পুষ্পশয্যার রাত্রে, স্বামী তাহার স্বপ্নের ছবিকে বাস্তব 

জগতের সন্নিকটে পাইয়া গভীর পুলকে বিভোর হইয়া গেল। €বদী কিছু 
*নছে, প্রেয়সীর সহিত ছুইট1 কথা কহিবার জন্ত তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া 

উঠিল। কিন্তু কথার উত্তর দিবে যে, নিঠুর দেবতার মত সে বিমুখ হইয়া 
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আছে; তাহার অধিক।ংশ দেহ-লতা শয্যার বাহিরে পড়িয়া । হয়তো 

ভয়ে সে কাপিতেছে--সর্পের বিবরে শালিক পাখী যেমন করিয়! কাপে ; 

নহেতো৷ একটা অকারণ কুঠার তিক্ততায় প্তাহার সমস্ত সত্তা যেন আচ্ছন্ন 

হইয়! রহিয়াছে । সর্বোপরি, একটা অসম্বরণীর ও 'অন্দার লজ্জার 

অন্তরালে সে আত্মগোপন করিয়া আছে। 

মুদুভাবে স্বামী তাহাকে কিছুক্ষণ সাধাসাধি করিলেন, তাহার 

মাথায় ও বাহুতে একটু হাত বুলাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু “স তাহা 
সবেগে প্রত্যাখ্যান করিরা ধিল। মৃত্র আঘাত সতিবার মত মানসিক 

শক্তি ও প্রথম ভালবাসার এ সকুঞ্ঠ আচরণে ধৈর্য ধরিবার মতো। স্থিবুদ্ধি 
যুবকটির যথেষ্ট ছিল। দে অগত্যা বনত-আাকাজ্ষিত মধূ-বামিনী তণ্ত 
বীর্ঘশ্বাসেই কাটাইয়া দ্িল। অনাস্বাদ্িতপৃবণ সুখের বিভাবরী তাহার 
অকারণ জাঁগরণেই গেল! 

পরদিনও এই ব্যাপার। কত সাধাসাধি, বুঝানো-নুঝানে। ; কিন্ত 

ভবী ভুলে না । আলিঙ্গন করিতে গেলে সভয়ে সরিয়া! বায়, স্বামীর 

নিঃশ্বাসকেও যেন কিশোরী সকুঠায় এড়াইয়া চলে। বেচারা! আপনা- 
আপনি ভ্রমরের মতে! প্রেমের মাধৃকরী করিয়া যায়; কিন্তু মধু তো 

মিলে না। বধু ফুপাইয়! কার্দে আর বাহুর বাধন ছাড়াইয়া কাদনের 

ফাক্ দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলে- না, একি জাল! ! আমায় ছাড়ো, এসব 

ইস়্াকি ভালো লাগে না, বাও।*..কিস্তু “দেওয়ালে পেয়ে বাধা কান 

ফিরে আসে আপন কাছে !” 

শেষে আর নীরবে বা সরবে ক্রন্দন নহে, রাত্রে সকলে শয়ন করিলে 

বয় হইতে বাহিরের বারান্দায় ইপিসাড়ে অচল শরন, চাপ! গলার স্বামীর 
সাধাসাধি ও অতয়াঙ্বীস, পরে ঘরের এক কোণে খালি মেজের শয়ন, 
লারারাত্রি অনিদ্রা ও দুশ্চিন্ত। ; তারপর মুখে যা আসে তাই বলিয়! ফিম্ 
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ফিস করিয়া গালাগালি ও রক্তচক্ষু, ভুজঙ্গীর ন্যায় ফৌস্ ফৌস্ করিয়া শ্বাস- 

বঙ্গন ; শেষে ক্ষোভে, ক্রোধে, অভিমানে আবার তপ্ত মশ্রুবহ্যা, এমন করিয়া 

দিন বার। বিবাহের সপ্তাহ ছুইয়েক পরে স্বামী যৌন-সম্মিলনের যথাসাধ্য 

চেষ্টা করিল,_-ধৈর্য আর কতদিন মানা মানে ? বধু তো কীদিয়াই অস্থির | 
সে স্বামীকে সজোরে এক পাশে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া, ঘরের এক কোণে 

গিন্না বসিয়া! পড়িল। ক্ষমাময় স্বামী তাহার নিকটে গিয়া বুঝাইয়। বলিল 

যে, বিবাহের এ চিরন্তন রীতি স্বামী-ত্রীর দৈহিক মিলন। দেহই 
মর্পোরাঁজ্যের সিংহদ্ধার ; এই দ্বারের ভিতর দিয়াই চির-বরেণ্য 

অতিথিকে প্রত্যুদগমন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে । ইহাতে লজ্জার কিছু 

নাই, ভয়ের কিছু নাই; স্থ্টির আদিম প্রভাতে জীব-জগতকে দেওয়া এ 

বিধাতার বৈধ অধিকার । আর, সে নিজে নৃশংস ও অবিবেচক নহে, 

প্রের়সীকে সে অযথা ব্যথা দিবে না। সেষেন অকারণ অস্থির না হয়; 

সংশয় ও বিরক্তির ক্ষুদ্র তৃূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া ষে অতুল তৃপ্তির 

আনন্দঘন অনন্ত রাজ্যে পহুছানে! যায়, তাহাই সে দেখাইয়া 
দিবে ।'*" 

তবু কান্না থামে না, সম্মতির কোন লক্ষণই দ্বেখ! যায় ন। ব্যাকুল 

উৎকষ্টিত ভক্ত আরাধ্য দেবীর রুদ্ধ দেউল-দ্বারে মাঁথ! খুঁড়িয়া' মরিতেছে, 
আর দয়িতা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নির্মম উপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া 
আছে! ভাবিতেছে,*""হায় ভগবান! এরই নাম কি বিবাহ? নিজেও 

জাল! পাওয়া, পরকেও জাল! দেওয়!। শান্তিতে কি নিদ্রা ষাইতে পার 

যায় না? যে স্থানটিকে এতকাল নিজেই আত্তরিক অবজ্ঞা করিয়া 

আসিষাছি, লজ্জায় হূর্যালোককে যাহার 'ছায়ামাত্র প্রদর্শন করি- নাই, 
এতাহাকে লইয়া প্রেমের খেল! খেলিতে স্বামী-দেব্তার এ কী নির্বন্কাতিশব্য ! 
এ দেবতা, না পিশাচ? নারীর এই চিরতমিশ্র অবজ্ঞাত কলুষিত কুপের 
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মধ্যেই কি সকল পুরুষ এমনি করিয়া ক্ষ্যাপার মত তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ 

পরশ-পাথর খুজিয়! মরে ? ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা, কী দ্বণা 1... 

কৌমার্ষ-কালের সকল সুখের কল্পন1 স্থর্যোদয়ে কুয়াসাঁর মতো অচিরে 

তিরোহিত হইল। প্রেম-জীবনের হুত্রপাতেই পরস্পরের মধ্যন্থলে একটা 

সনোহ ও বিরাগের উল্তক্গ প্রাচীর উঠিয়া পড়িল। এক পক্ষের ঘোর 

অজ্ঞতা ও অন্ুদার দৃষ্টিই যে এ অনভিপ্রেত ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়৷ দিল__ 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

হতাশায় অধীর হইয়৷ যুবক একদিন তাহার মামাশ্বশ্ুরের সহিত' 

সাক্ষাৎ করিল। বয়সে সাত আট বংসরের বড় হইলেও সমবেদনায় 

তিনি সমবন্নসীর মতোই নির্ভরযোগ্য ৷ কিন্তু ভাগিনা-জামাইয়ের করুণ 

কাহিনী শুনিয়৷ তিনি বড় বেণী অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। 

জন-সমাজে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়! তাহার একটা খ্যাতি ছিল। কিন্তু 

প্রেমের রাজ্যে দশ বৎসরের মধ্যেও তিনি পাদ-প্রসর ভূমিও জয় করিতে 

পারেন নাই । স্ত্রীর ছুর্নমনীয়তাকে প্রশমিত করিতে হইলে, তিরস্কার, 

বল-প্রয়োগ, নচেৎ পরিশেষে নিরুদ্বেগ উদ্বাসীনতার ছাঁয়াতলে শয়নই 

তাহার মতে একমাত্র ওষধি। 

“মাই-ডিয়ার মামাশ্বশুর হো হো! করিয়া! হাসিয়া বলিলেন, “সে-ও 

যেমন ছেলেমানুষ, তুমিও তেম্নি ! ওহে, এ সব ব্যাপারে অত মিন্মিনে 

হলে কি চলে? মনু ত স্পষ্টই বলে গেছেন- স্ত্রীলোকের স্বতন্ততা বলে” 

কোন জিনিষ নেই। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বৈধব্যে পুত্রের 

বা ভ্রাতার অধীনে সে থাকৃবে।” | 

পমামাবাবু, হাস্ছেন আপক্গি? কারো প্চেবমাস, কারো সর্বনাশ? 

আমি যে কতখানি আশাহত, মর্মাহত হ'য়ে পড়েছি, তা” আপনাকে কি 

করে” বুঝোব বলুন ! আপনাদের মেয়ে ঘরে নিয়ে ষেঞ্জামাকে এতদুর 
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অনুথী হ'তে হবে, তা আগে কে জান্ত? কিন্তু এখনো আমি সম্পূর্ণ 

নিরাশ হইনি। আমি তার স্বাধীনতা খর্ব কর্তে চাই না, কিন্তু তার 
মনের সঙ্গে যোগ-স্ত্র স্থাপন কর্তে চাই । কি করে" কৰি বলুন ত?” 

“করবে আর কি? আমার ভাগ্মী বলে পক্ষপাতিত্ব কর্তে চাই না । 

এই সব দু, লাজুক, একগুঁয়ে মেয়ের কাছে বেশী অগ্গনয়-বিনয়-কাকুতি- 

“মিনতি নয়,-এতে নিজেকে অনেকখানি খাটো ও খেলো করে” ফেলা হয়। 

স্ত্রীলোক হাজার রূপসী, বিদ্ষী বা ম্বমত প্রধান হ'লেও সে যে পুরুষের 

" নীচে, তার জলন্ত প্রমাণ দেবে-_-একটু ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করবে । বিবাহিত 

জীবনের অনিরুদ্ধ অধিকারকে কায়েম্ কর্তে এত কুণ্ঠিত হও কেন 1৮... 

ছুই চারি জন হিতৈবী বিবাহিত বন্ধুও ঠিক এই পরামর্শ দিলেন । কিন্ত 

প্রেমের প্রথম রেখাপাতেই এই একতরফা কায়িক সাহস যে অদূর ভবিষ্যতে 
কতদূর বিষময় ফল প্রসব করিতে পারে, তাহা কল্পনায় আনিতে এই 
বিবেচক যুবকের বেশী বিলম্ব হইল নাঁ। সছ্য-বিবাহিত হইলেও এ জ্ঞান 

তাহার ছিল যে, বল-প্রয়োগে একটা রাজ্য জয় কর! যাব্ব বটে, কিন্তু একটা 

হৃদয় জয় করা যায় না। প্রেম শুধু এক পক্ষের স্থুখ-সম্তোগ-প্রদায়ক 

নহে, উভয় পক্ষেরই । 

কিন্তু এমনি প্রবোধ দিয়! বিদ্রোহী গ্রালুন্ধ মনকে কতদিন নিশ্চেষ্ট রাখা 

ষায়? বাসনার অগ্নি সহস্র রক্তিম রসন! উর্ধে মেলিয়া জ্বলিতেছে, আর 

পতঙ্গ তাহার পার্থে থাকিয়া কতক্ষণ নিশ্চল রহিবে ? কুহকী শিকারী 

তাহার বংশীতে কুৎকার্ দ্বিয়া সঙ্গীতের মোহন তরঙ্গ তুলিয়াছে, আর 

কুরঙ্গ নিকটে থাকিয়া তাহার চারিখানি চ্টুল পদকে কতক্ষণ স্থির করিয়া 
পাথিবে? প্রেমের নেশা বিরহের বাতাস যত পায়, তত বাড়ে ।. নিরুপায় 

যুবক একদিন উন্মন্ত হইয়া, তাহার স্ত্রীর কুমারীত্ব হরণ করিল। ক্রোধ, 

তিরস্কার, ত্রন্দন।9 কাকুতি আজ ব্যর্থ হতাশ্বাসে আধার ঘরের রুদ্ধ বাতাসে 
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বিলীন হইয়া! গেল। তৃপ্তির পথে এ কী গভীর নিরানন্দের ছায়া ! 

ছুইজনে বিভিন্ন রূপ মানসিক অবস্থা লইয়া সে রাত যাপন করিল । 

প্রভাতেই নিগীড়িতা বধূ তাহার ত্রয়োদশ বর্ষীর ছোটভাইকে 
দ্বিপ্রহরে অতি অবশ্তঠ পাঠাইর৷ দ্বিবার জন্য মাতাকে অনুরোধ করিয়া 

একখানি পত্র লিখিল। পরদিন দ্বিপ্রহরে স্বামী আফিসে গিয়াছেন, 

বাটার অন্তান্ত সকলে কেহ নিদ্রিত, কেহ গৃহ্-কর্মে অন্যমনস্ক । নিজের 

ক্যাসবাক্সটি লইয়া, বধূ তাহার ভাইয়ের হাত ধরিয়া, নিঃশব্দে ট্যাক্সিতে 
উঠিয়া বসিল। এই নিষ্ঠুর নিলজ্জ স্বামীর নির্মমতার শাস্তি চাই, তাহার 
ভ্রবিনীত ব্যবহারের যোগ্য প্রতিবিধান চাই !** ্ 

মাতার কাধের উপর মুখ রাখিয়া, অবিচারিত কন্তার সে কী করুণ 

ক্রন্দন ! 

“ব্যাপার কি মা, এত কান্না কিসের? জামাই ভালে! আছে ত ?” 

বহুবার উতৎকণ্টিত প্রশ্নের পর মেয়ের অশ্র-নদীতে একটু ভাটা 

পড়িল; ফুপাইয়া ফুঁপাইয়া, হাপাইয়া হাপাইয়া সে উত্তর দ্বিল, 
“তোমার গুণধর জামাই ভালই আছেন ।..এমন লোকের হাতেও আমাকে 

দেয় মা ?” 

“কেন, কি হয়েছে? তোকে বকেছে, না, মেরেছে %” 

“মারার বাড়া, মা, মারার বাড়া । উঃ, মানুষ না পণ্ড !” 

“আহা, ভেঙ্গে-চুরে বল্ন! ছাই, কি হয়েছে ?” 
“আর হবে কি? আমার মাথা আর মু! সেখানে গিয়ে অবধি 

আমাকে একদও্ড শান্তিতে থাকতে দেয় নি। এত অত্যাচার কি মানুষে 

সহা করতে পারে ?” 
এই "তথাকথিত অত্যাচারের খরস্রোতে গ্রকদিন প্রৌঢ়া জননীও 

পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু এত অভিমান ও অভিযোগের বাড়াবাড়ি ছিল ন!। 

১২ 



১৭৮ «৬. প্রথম পুরুষ-সশ্মিলন 
শি শ্্াপাশীশীসিপিপিশিসিসসি 

ছুই এক মাসের মধ্যেই এই অপরিহার্য অত্যাচার তাহার নিকট আমন্ত্রণ- 
জনক হইয়া উঠিয়াছিল ; এখন বাধক্য-বামু-্পৃষ্ট স্বামীর প্রতি সে পুরাতন 
অত্যাচারের দ্বিগুণ প্রতিশোধ লইতে তিনি কুষ্ঠিতা হন্ না। কন্তা-কিত 
“অত্যাচার” শবটি বুঝিতে তাহার বড় বিলম্ব হইতেছিল, কারণ তিনিও 
ষে একদিন মাতার সগ্ভো-বিবাহিতা কন্তা ছিলেন_-সে কথ! তখন ভূলিয়। 

গিয়াছেন। দ্রজ! ভেজাইয়৷ দিয়া, কন্তার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে 

কহিলেন, “সব ব্যাপার খুলে বল্্তো৷ মা। তোর হেঁয়ালি যে কিছুই 
বুঝতে পাচ্ছি না। তোর কাছে সব শুনে-মিলে আমি নিশ্চয় প্রতিকার 

| কর্ব |” 

“কি বল্ব মা। সেআর বলার কথা নয়। পাজী, শুয়ার রোজ 
রাত্রে__ 

জননী এবার কতকটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, *ষ্থ্যা, তার 

হয়েছে কি?” 
“রোজ রাত্রে আমাকে যা-তা বলে, আর গায়ে হাত দেয়, শুধুকি 

তাই? জোর করে কাল রাত্রে_-উঃ মাগো, সে যে কী পাশবিকতা-_” 

তাহার ছুই গণ্ড বহিয়া আবার জল-ধারা ছুটিতে লাগিল ।... 

পনের-যোল বৎসরের মেয়ের এই শোচনীয় অজ্ঞতার জন্য মাতাই 
দ্বায়ী। অনুশোচনা করা দুরে থাক্, এত বিলম্বেও মেয়েকে এ বিষয়ে 
সুশিক্ষা দেওয়া দুরে থাক্, তিনি মেয়ের এই অত্যাচার-কাহিনীর 

আভাসটুকু পাইয়া, তপ্ত অনুকম্পায় কীদিয়া গলিয়া গেলেন। 
স্বামী গৃহে ফিরিয়া আপিলে, নানা পুষ্প-পল্লবে সাজাইয়া মেয়ের এই 

অপ্রতাশিত দুর্দশার কাহিনী তাহাকে শুনাইলেন। র্যাটর্ণী কর্তাটি 
দেশের আইন-কানুনেই ওস্তাদ, প্রেমের আইন-কান্ুনে তিনি এখনো 

সাক্রেদ রহিয়া গিয়াছেন। তাই শাস্তিপ্রিয়তার অজুহাতে স্ত্রীর পাদ 

পপ পপ পপ সপিসপা সাপ পাপপপ্স্স ্প্প পাপা স্পস্ট 



০ পপ শী শশী পসিশেশা পপ 

নরনারীর যৌনবোধ ১৭৯ 
শপ 

প্রান্তে তিনি সশঙ্ক শ্রদ্ধায় মাথা নত করিরা থাকেন। এক-তর্ফ1 ডিক্রী 

দিয়া, সেই দিন হইতে তিনি মেয়ের মুখ শ্বশুর-বাড়ীর দিক হুইতে 

চিরতরে ফিরাইয়! লইলেন, জামাইয়ের সহিত তাহার সকল সম্পর্ক রহিত 

করিয়। দিলেন ।,,, 

প্রায় তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া যুবকটি পুনরায় সতের বৎসরের 

একটি কলেজেপড়া মেয়েকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। এবার, 

সে স্ত্রী পাইয়া সম্পূর্ণ সী | প্রথমা স্ত্রী প্রতিমাসে ৩৫২ করিয়া 

মাসোহারা পাঁন। কিন্তু আটাশ বংসর বয়সে তাহার শরীর-মন 

ভাঙ্গির] পড়িয়াছে। ডাক্তারগণ যক্ষা আশঙ্কা করিয়া শৈলাবাসে থাকিবার 

পরামর্শ দিয়াছেন ।-**এই বুঝি প্রকৃতির প্রতিশোধ !.-*". 



চতর্থ প্রপাঠ 

বুবতভীর ০ষাঁনঢবাখ ও ০ষান-ব্যবহার 

পূর্বেই বলিয়াছি, পনের বৎসর বয়সে আমাদের দেশের বালিকারা 

কৈশোরের অধিসীমায় আসিয়া উপনীত হয়। সাধারণত ষোল বৎসর 

বয়দ হইতে তাহাদের যৌবন আর্ত । বাঁলকদ্দিগের যৌবন আরম্ত হয় 

সচরাচর সাড়ে সতের বা আঠার হইতে । ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর 

পর্যস্ত তিন বৎসর কিশোরীদিগের দৈহিক পরিপুষ্টি বিশ্বপ্নকরভাবে 

ভ্রুত হয়; এত দ্রুত বৃদ্ধি জীবনের আর কোন সমটিতে দেখ যাঁয় না। 

স্মবয়স্ক কিশোর পুরুষ এই বুদ্ধির প্রতিযোগীতায় প্রায়ই কিশোরীর পশ্চাতে 

পড়িয়া থাকে। মনও তাহাদের নৃতন চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ করে; 

তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানম্পৃহা'ও এই সময় সচরাচর প্রবলতর হইতে দেখা 

যায়। 

যৌবন-নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া, প্রথম তিন চারি বংসর পর্য্ত অর্থাৎ 

যোল হইতে আঠার উনিশ বৎসর বয়স পর্যস্ত দৈহিক বৃদ্ধি পরিণতির 

পথে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, শেষে থামিয়! যায় । যুবতী 
আঠার বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে, একপ্রকার স্থিরসিদ্ধাত্ত করা যায় যে, 

তাহার দৈহিক পরিপুঃ্টি সম্পূর্ণ হুইয়া গিয়াছে, আর তাহার বৃদ্ধির সম্তাবন। 

নাই। তাহার বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধিসীমাও 'প্রায়শ আঠার বৎসর বয়স অস্তে 
স্থগিত হইয়৷ যায় এবং তাহার সব্প্রকার মানসিক প্রবণতী, প্রতি, 

ধারণা, আবেগ, অভ্যাস ও আকাঙ্ষাগুলি মানস-মৃত্তিকায় চিরাকাঁলের 



চিত ইউ তি লি সিটি সিনা 

নরনারীর যৌনবোধ ১৮১ 
সস ৮ আসিস পপ শ | সাপ পাপা পপ পা আাপ্পাপাপীসপ পপ 

মতে। বদ্ধমূল হইয়! যায়| জীবনের উত্তরকালে তাহার দেহে অনাবশ্যকভাবে 
অল্পবিস্তর চবি জমিতে পারে বটে ; কিন্তু চিকিৎসা'-শাস্ত্রের 'বুদ্ধিঃ বলিতে 

যাহা বুঝায়, তাহা আঠার বৎসর বয়সের পর হইতে আর দেখা বায় 

না; অথচ পুরুষের বৃদ্ধি একুশ বৎসর পর্যন্ত, সময় সময় প্রায় সাড়ে 

চবিবিশ বংসর পর্যন্ত একটু একটু করিয়া চলিতে থাকে । আঠার বৎসর 

বয়স্কা বাঙ্গলীর মেয়েকে "ভরা যুবতী” বা কামশাস্ত্রীয় ভাষায় প্রগাট-: 

যৌবনা” বলিয়া বর্ণনা করিলে, কিছু অন্তায় হইবে না। 
ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ বতসর বয়সের মধ্যে বিবাহ হইলে, নারীর 

বৃদ্ধি একাধিক কারণে আশানুরূপ ন! হইতে পারে। ইহার প্রধানতম 

কারণ__ স্বামীর সহিত প্রথম-পরিচরনঘটিত ও যৌনসম্মিলন-জনিত মানসিক 

চাঞ্চলা, উদ্বেগ, ভয়কাতরতা, বিক্ষোভ প্রভৃতি এবং গর্ভধারণ ও প্রসব- 

সন্তাঁবনীয়তা । যে সকল বিবাহিত! বালিকাকে এই ছুইটি কারণের সন্মুখীন্ 

হইতে হয় না, তাহারা অনুরূপবয়স্কা কুমারী কিশোরীগণ অপেক্ষা দ্রুততর 

বাড়িয়া থাকে | যাহাহউক, যোলো৷ বৎসরের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা 
যুবতীর যৌনবোধ ও যৌনজীবনের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য থাকে । 
বিশদ ও নিখুঁতভাবে উহার বর্ণনা করিবার অবকাশ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে 

পাওয়া যাইবে না; তবে প্রয়োজনীয় বিধায় তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই 

চারিটি কথা বলিয়া যাইব । 

কিশোর বয়সে পুরুষের প্রতি যে আকর্ষণ কতকটা অস্পষ্ট, অহেতুক, 

অস্থির ও অগভীর থাকে, তাহ যৌবনে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট, কারণসম্মত, 
স্থির ও গভীর হইয়া! পড়ে। 27৮ বু দেখিয়া তৃপ্ত 

্ হইত, স্বপ্নে যাহার্দি ছবি আকিয়! সাত্বনা 

কুমারী যুবতীর পাইত, নিভৃতে যাহার পুজী। করিয়! আনন্দ 
যৌন-মনোবতি লাভ করিত, নিকটে যাঁকে পাইনা ছুই- 



১৮২ যুবতীর যৌনবোধ ও যৌন-ব্যবহার 

চারিটি কথা! বলিতেই লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়! যাইত, সেই কিশোরী 

যোলর কোঠা পার হইয়া পুরুষকে চাহে আপনার একান্ত নিকটে, চাহে 

তাহার নিভৃত আরাধনার কথা আরাধ্যের কাছে অন্তত আকারে-ইঙ্গিতেও 

ব্যক্ত করিতে, চাহে তাহাকে স্বপ্নের রাজ্য হইতে ভুলাইয়! আনিয়া বাস্তবের 
হরিত কুঞ্ধে বন্দী করিতে! প্রেমিকের ছবি ও রূপবা গুণ সম্বন্ধে 

যাহার একট স্ুনিদি্ট, স্থির ও অসংশোধ্য আদর্শ মনে বদ্ধমূল ছিল না, 

যাহার নবোদগত ভালবাসা! ন'িনীদ্লগত জলবিন্দুবং টলমল করিত, 
যাহার চিত্ত আপন খেয়ালে আকর্ষণের পাত্র পরিবর্তনে ইতন্তত করিত 

না, তাহারই ষোল হইতে আঠার বৎসর বয়সের মধ্যে ভালবাস! সম্বন্ধে 

ধারণাটা হয় বেশ পরিস্ফুট-_ভাঁলবাসার পাত্র বিষয়েও তাহার মন হয় 
অনেকট1 অচঞ্চল। 

কিন্তু ভালবাসার পরম বস্ততান্ত্রিকতার দ্বিকৃটি অর্থাৎ স্ুুরতক্রিয়া 
সম্বন্ধে তখনে। তাহার ন্ুস্প্ট ক্ষুধা জন্মে না। এই সময় দর্শন ও 

স্পর্শন-আকাজ্ষা জন্মে অতি তীব্রভাবে; মনোমত পুরুষের ঈষৎ 

সংস্পর্শলাভ করিয়া! সে যেরূপ পুলক-রোমাঞ্চিত হয়, তেমনটি মার 

ইতঃপুর্বে হয় নাই। যে পরিণত! কিশোরী তাহার প্রেমিকের 

নিকট হইতে সামান্ট একটা উপহারের বস্তু, কালেভব্রে গোপনে একখানি 
রঙ্গীন চিঠি, সোহাগের একটু স্পর্শ অথবা আদরের একটি চুম্বন পাইলেই 

যথেষ্ট মনে করিত, বিশ্বাস করিত--ইহার বাড়া ভালবাসার নিদর্শন 

আর হইতে পারে না, সেই কিশোরীই যৌবন-সমাগমে ইহাতে আর 
সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। স্পর্শন, প্রত্য্গ-পীড়ন বা সুতপ্ত চুন্বনকে 
সে তখন ঘনতর আনন্দলোকের লিংহদ্বার বলিয়া মনে করে,'এবং উৎকষ্টিত 

কৌতৃহলে সেই অনাগত স্থুখের রঙমহলে প্রবেশাধিকার পাইবার প্রত্যাশা 
করিতে থাকে। অর্থাৎ বাল্যে বা কিশোর বয়সে আছ্ভানন্দ বাহাকে 
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তৃপ্তি দিত, অস্তানন্দের তৃপ্তি-সম্তাবনীয়তায় তাহার মন যেন কতকট! 

ব্যাকুল হইয়া পড়ে। 

কিন্তু স্ত্রীজাতির ফৌনবোধ সম্পর্কে একটা প্রয়োজনীয় সত্য সবর্দা 

শ্ররণযোগ্য যে, কিশোরীই হউক বা যুব্তীই হউক, প্রকৃত কামকেলির 

বাস্তব দৃশ্ঠ, ভাস্কর্য বা চিত্রকলা সন্র্শন, সজীব বর্ণনাবহুল কদর্ষ-সাহিত্যাঘি 

€ 00118010801 ১ পুনঃপুন পাঠ না করিলে অথব! প্রত্যক্ষভাবে * 

অভিপ্রেত পুরুষের ক্রমাগত নিবিড় সংস্পর্শ না পাইলে, অথবা তাহার 

একটিবারের অধীর চুম্বন বা তাহাব করতলদ্বারা বারেকের বক্ষোসধ্াপন 
অনুভব না করিলে, সত্যকার যৌনবোধ সম্বন্ধে সে অবহিত হয় না; কিংবা 

যথাষথ যৌনসম্সিলনের একটা ক্ষীণতম ইচ্ছাও তাহার মনোনভে উদ্দিত 

হয় না। ূ 

কৈশোরের শেষ বা যৌবনের প্রারন্ত হইতেই স্ত্রীলোকের 

বাথোলিন্ গ্রস্থিদ্ব় যোনিনালির প্রাচীর অন্তরালে বসিয়া ধীরে ধীরে 

প্রচুর রসস্থষ্টি করিতে আরম্ভ করে; জরাফু-গ্রীবার আন্তরণ-নিয়ে গাট়ুতম 

ক্মাররসও (03080116778 ৪1807 010) ধীরে ধীরে সঞ্জাত হয় * | প্রেমিক 

পুরুষের সাদর স্পর্শে তাহাদের চূচ়কদ্বয় কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, দৃষ্টিশক্তি 
সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া! আসে, গও্দেশ উত্তপ্ত ও আরক্তু হইয়া! উঠে, 

হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হয়, সমস্ত জননবন্ত্রের চতুর্দিক ঘেরিয়৷ একটা অনিশ্চিত 
ও অস্বস্তিকর সন্নিবেশের ভাব আসে,--সমস্ত শরীর-মন যেন স্ুখাবেশে 

এলাইয়া পড়ে। কিন্তু যতদ্দিন পর্যন্ত না সত্যকার সঙ্গম সংঘটন হয়, 
০ বাটি ীশ পির হরর আপস ৯৯০৯ পরস্পর, পা রা». 

« জঙ্গমকাল আশানুরূপ বিলম্বিত হইলে, প্রায় সকল রমগীই এই 

রসনিষেকের সঙ্গে-সঙ্গে তজ্জীত “চরমানন্দ' লাভ করেন । ইহার বিষয় অতঃপর আরে। 

কিছু বলিব। ড 



অথবা! তজ্জনিত আনন্দের সে অংশীদার হইতে পারে, ততদিন পর্যস্ত 

অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তবয়স্ক কোন কুমারীই যথাযথ যৌন-সন্মিলনের জন্ত স্বয়ং 

উদ্গ্রীব হইয়। উঠে না। 

পুরুষ হাতে-কলমে কাহারো নিকট শিক্ষা না পাইয়াও, স্ত্রী-সহবাসের 

জন্য ব্যাকুল হইতে পারে; কিন্তু নারীর তাহা নহে। পুরুষের 

| যুবক-যুবতীর আছ পা শর ও রা মধ্য 
(যৌন বোধে ভিন্টতা যাই নারীর যৌনবোধ যথোচিত পরিপক্ষতা। 

লাভ করে। সেইজন্ত জনৈক পাশ্চাত্য যৌন- 

বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, “০০, ৪])0176211908091) 7)9007095 & 1081) 3 

06 09০ 10081001) 7008 199 1019890. 1060 9, 01110.” স্ুুরত-রসে 

একবার মজিলে, তখন উহার ধ্যানে বা দয়িতের স্পর্শমাত্র যুবতীর 
বার্থোলিন্ গ্রন্থির রস বিন্দু বিন্ু ঝরিয়া তাহার যোনিপথ সিক্ত করিয়া 

দেয়; তাহার ক্ষুদ্র ভগপুচ্ছিকা ( 1160175 ) পুরুষের লিঙ্গের স্তায় কঠিন 

হইর়! স্পন্দিত হইতে থাকে; ইন্দ্রিয়দ্বার যেন পরিচিত অতিথি-প্রত্যুদ্গমনের 
আশায় একটা কওুয়তিকর আবেগে ছট্ফটু করিতে থাকে। 

কোন কোন সময় পুরুষ অধিকদুর অগ্রসরে কুষ্টিতি বা 
উদ্দাসীন হইলে, নবজাগ্রতা যুবতী তাহাকে নানাভাবে উদ্রিক্ত 

করিতে চেষ্টা করে, এবং নিজের যৌনক্ষুধ! পুরাপুরি ন1 মিটাইয়া পুরুষকে 

মুক্তি দিতে সম্মত হয় না। অনেক সময় দেখা যায় ষে, যে সকল স্বামী 

তাহাদের যুবতী-পত্বী্দিগকে স্থরত-ন্বর্গের আন্বাদন দান করিয়া, কিছুদিনের 

জন্য দুর প্রবাসে চলিয়া! যান্ অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাদিগের 

পত্রীগণ অরমিতা বা অক্ষতযোনি যুবতী-কুমারী কিংবা! বালবিধবা গপেক্ষা 

স্থলিতচরিত্রা বাঁ বিপথগামিনী হুন্ অতি সহজে ।...নারীর যোল হইতে 
আঠার বংসর বয়সের মধ্যে বিবাহ দেওয়া অর্থাৎ বৈধভাবে পুরুষ সংসর্গ 
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সংঘটন-_কেবল তাহার্দের নিজেদের স্বাস্থ্য ও স্থখের জন্যই বাঞ্চনীয় নহে, 

পুরুষের স্থুখের দিক হইতেও কাম্য । 

এই বয়সটি কুমাঁরীর পক্ষে কঠোরতম পরীক্ষার কাল। এমন 

ৃ্টাস্ত, শুধু আমাদের দেশে কেন, সমগ্র জগতেই বিরল যে, নারী এই 
সময়টি কায়মনে আনুষ্ঠানিক ব্র্গচর্য পালন কবিয়া চলিয়াছে। তাহার 
উপর, ইহাঁও নিঃসঙ্কোচে প্রচার করিতে পারি যে, যে নারী যোল 

হইতে আঠার বংসর বয়সের মধ্যে নিরমিতভাকে পুরুষ সংসর্গ করিতে 

পায় নাই, অথবা যে পুরুষ প্রধানত বিবাহের মধ্য দিয়া এই বয়সের নারী-" 
সন্তোগের স্থযোগ পায় নাই, তাহারা যৌন-ভ্রীবনের অর্ধেক না হৌক 

অন্তত ছয় আনা আনন্দাীংশ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়াছে। 

কৈশোরের শেষ দেড় বংসর বিবাহের মুখ্য কাল বলিয়া! ধরা হইলে, 

যৌবনের প্রথম দেড় বংসর গৌণ কাল বলিয়া ধরা! উচিত; উহার পূর্বে 
বা পরে বিবাহ হইলে, নান] কারণে সে বিবাহ এক পক্ষ ব উভয় পক্ষের 

নিকট মনংপৃত না হইতেও পাবে; নতুবা প্রথম কিছুদিনের জন্ত অথবা 
চিরকালের মতো স্বামীন্ত্রীর মধ্যে মন ও মতের একটা গর্মিল থাকিয়া 

যায়। যৌবনে পদার্পণ করিয় প্রায় কুমারীরই একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্য-বাধ 
তীত্রতরভাবে জন্মিতে দেখা যার। তদছ্ৃপরি নিতাস্ত কুৎসিত না হইলে, 

আত্মবিজ্ঞাপনেচ্ছা, আত্মগরিমা, মাঁৎসর্য ও সকলের প্রতি একটা উপেক্ষা 

বা তাচ্ছিল্যের ভাব আসিয়] ত্রমে ক্রমে তাহার মনে বাসে বাধে। 

তদুপরি, হ্কুল-কলেজের ছাত্রী হইলে তত কথ! নাই,_-অপেক্ষারুত 

অল্প-স্বাধীনতা-ভোগিনী অশিক্ষিতা কুমার আত্ীয়ম্বজনের প্রতি 

পর্বের স্তায় আর শ্রদ্ধাণীলা থাকিতে পারে না; যুবকদের মতোই 
তাহাদের আচার-ব্যবহারে সর্বদী একটা বিদ্রোছের ভাব দেখা 

যায়। বিশেষভাবে মাতা, দিদিমা, ঠাকুরমা, বঙ্ধিয়্গী পিসীম। প্রভৃতি 
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বাঁটীর আত্মীয়ার্দিগের সহিত কারণে-অকারণে খুটিনাটি লইয়া তর্ক ও ঝগড়া 
করিতে তাহার! সর্ধদ! যেন উদ্গ্রীর হইয়া! থাকে । পিতৃগৃহের সামান্ত 

অন্ুবিধা বা ছুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে তাহার্দের অভিযোগের আর অন্ত থাকে 

না। অথচ প্রায় সকল যুবতীরই পিতার প্রতি তক্তি অবিচল থাকে ; এমন 

কি, তাহার প্রতি তাহানের সেবা ও শ্রদ্ধার ভাব পূর্বাপেক্ষা বাঁড়িয়া যাইতে 

পারে। মনোবিষ্লেষকগণ ইহার সুন্দর যুক্তিযুক্ত কারণাবলী প্রদর্শন 

করিয়াছেন । দ্বঃখের বিষয়, তৎসন্বন্ধে আলোচনা! করা এস্থলে সম্ভবপর 

“হইবে না। 
আর একটি প্রবৃত্তি সতের-আঠার বৎসরের সকল যুবতীর মধ্যেই 

মাথা নাড়া দিয়া উঠে;--সেটি হইল আমোদ-শ্বর্ষের প্রলোভন এবং 

আড়ম্বরপ্রিয়তা আপন অঙ্গরাগ-প্রসাধন ও বেশভৃষাঁর প্রতি 
অখণ্ড মনোযোগ । নিতান্ত দরিদ্র প্রেমিক 

বা পতিপ্রবরকেও এই সময়টিতে তাহার্দের সবচেয়ে বেশী আবদার ও 

অক্ষমতার গঞ্জন সহ করিতে হয়-_নিত্য নূতন কাপড় চোপড়, অলঙ্কার ও 

প্রসাধন-সামগ্রীর জন্য । অধুনা! সহরের শিক্ষাভিমানিনী যুব্তীদিগের 
মধ্যে অলশ্কারের স্পৃহা৷ কিঞ্চিৎ হুন্বতা প্রাপ্ত হইলেও নৃতনতর ফ্যাশনের 
সাঁড়ী ও বাউজের প্রতি অনুরাগ যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি অন্তর্দিকে 

আবার থিয়েটার, চলচ্চিত্র, সার্কাস, প্রদর্শনী, কানিভাল, মিটিং, 

মজলিস, প্রমোর্-ভ্রমণ ইত্যাদির প্রতি তাহাদের কামন! সহ্ত্রধুখী হইয়। 
পড়িরাছে। 

বর্তমান যুগের নাগরিকা-চৰিত্র সম্বন্ধে সুঅভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তি 

গ্রশ্থকারের নিকট রহস্তচ্ছলে একটা চিন্তনীক্ সত্যকথা ব্যক্ত করিয়াছেন 

“যে, নিজের একখানা! মোটর গাড়ী ও পকেটে সামান্ত ছুই-চারিটি টাকা 

থাকিলে, শহরের তথাকথিত জ্ঞানালোকপ্রাপ্তা বছ যুবতীকে প্রলুব্ধ করিয়া, 

পপ শপ | শপ শশী শী শপ সস শিপ শালি াসীস্প্প্প্স্পাপপীসিপশও পপ সপপাাস্পপপ সত পাপা স্পেস পাশ শি কি আক শশী শা শিল্ড শি 
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স্বচ্ছন্দে বিপথে চালিত করা যায় ।...পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও আমেরিকার 

শহুরে যুবক-যুবতীদিগকে অবনতির পথে মোটর গাড়ী যেরপ দ্রুত 

অগ্রসর করিয়! দিয়াছে, সেরূপ আর কোন যুগেই কোন যান-বাহনই পারে 
নাই। প্রমোদানন্দ-লাভের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা যৌবনের ধর্ম ; এবং এই ধর্ম 

নারীর মধ্যে চিরকালই পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রনোধধন! জাগাইয়াছে । 

কিন্তু ওই ধর্ম-পালনের যে সকল প্রণালী সেকালে উন্মুক্ত ছিল, সেগুলি 

নীতির তত পরিপন্থী ছিল না_এখন যতটা] হইয়াছে । তদুপরি প্রণালী- 

গুলিও একদিকে যেরূপ নিত্যনৃতন ধরণের হইয়া সংখ্যায় বাঁড়িতেছে, 

অন্তদিকে তেমনি যুবকযুবতীদের নিকট সেগুলি তদ্রুপ সহজলভ্য হইয়া 
পড়িতেছে। আবার ছায়াচিত্র ও উপন্যাসের দুর্নীতিকর প্রভাব, অসুয়া ও 
অনুকরণপ্রিয়তা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ঘরের অসামান্ত বা সামান্য রূপময়ী 

যুবতীকে প্রলোভনের পথে অতি সহজে পরিচালিত করিতে পরে । পারি- 

বারিক বন্ধন, গুরুজনদ্বিগের শিক্ষার্দীক্ষা, শাসন ও সতপরামর্শ অনেক 

ক্ষেত্রেই আশানুরূপ কার্যকরী হয় না । ধনাঢ্যদিগের জীবনযাত্রা-প্রণালীর 

অন্ধ অন্করণ-ম্পৃহার খোরাক্ যোৌগাইতে, বা অভিজাতবশীর। বন্ধুবান্ধবীর 

চাল-চলনের সহিত সমান পদবিক্ষেপে চলিতে গিয়া, মধ্যবিত্ত বা 

দ্বরিদ্র ঘরের যুবতীর] প্রায়ই যখন নিজেদের অসামর্থের বেদন। 

মর্মে মর্মে অনুভব করে, তখন তাহারা আত্ম-সধ্যমের বাঁধ যেমন হেলায় 

ভাঙ্গিয়। দ্বিতে পারে, তেমন বোধহয় খুব কম ভদ্রবংশীয় যুবকই 
পারে। সেইজন্তই এই সকল প্রবৃত্তির কবলগত হইবার পুর্বে, 
যুবতীদ্দিগের বৈধ প্রণালীতে স্থায়ীভাবে নামত পুরুষ-সংসর্গ ঘটাইয়া 
ঘেওয়ী বিধেয়। " 

আমেরিকাধুক্তপ্রদেশের ছোটবড় শহরগুলিতে মোটর-গাড়ীতে 

ভড়িয়া আমোদ-ত্রষণের বাতিক কিশোর-কিশোরীদিগঁকেও কিরূপ পাইয়া 



এ 

১৮৮ যুবতীর যৌনবৌধ ও যৌন-ব্যবহার 
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বসিয়াছে এবং এই আমোর-ভ্রমণ কিরূপ বিশ্ময়কর ত্রস্ততায় 'প্রমোদ- 

বিহারে, পরিণত হইতেছে, তাহার সজীব শিক্ষাগঞ্ভ কাহিনী জজ, বেন্ 

লিওসে তাহার “1০1৮ 0 11000) 001)” নামধেয় গ্রন্থে 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থুবিখ্যাত ইয়াঙ্কী যৌন বৈজ্ঞানিক ডাঃ বার্নাড 

ট্যাল্মি বলিয়াছেন, ৭) 20600000210 1783 00800. 0109 7010 

01 10079 198190001)]6 21708 0020 &]] 00 005৫5 0: 609 

81011751198 6৮: 19901) 8119 60 &90011011918..."ঘরের গাড়ী, নিদেন্ 

' পক্ষে ট্যাক্সী-বাসে অবাধ ভ্রমণ, কার্জন পার্ক, ইডেন্ গার্ডেন, ঢাকুরিয়া 

হুদ, চিত্রগৃহের আকর্ষণ ও সহাধ্যয়নের উপাদেয় ধৃয়া আমাদের দেশেও 

অসংযমের অগ্নিবীণার যে অশ্রুতপূর্ব বস্কার তুলিয়াছে, তাহা নিতাস্ত 

বধিরেরও কানের ভিতর দিয়া অহরহ মরমে পশিতেছে।""" 

প্রথম যৌবনে যাহার! বিবাহের বাহিরে পুরুষ-সংসর্গ পায়ঃ তাহার৷ 

অচিরে প্রথম প্রেমিককে বিবাহ করিবার স্থযোগ পায় ত ভালই, নচেৎ 

ক্ষতযোনি যুবতী- এক পুরুষে সন্তষ্ট থাকিতে পারে না-_যুগপৎ, 

কুমারীর স্বভাব বা ক্রমান্বয়ে একাধিক পুরুষের হৃদয়-পরীক্ষা'র 

নিমিত্ত নিজেকে সুলভ করিয়া আনন্দ লাভ, 

করে। অথচ প্রায়ই তাহার এই বাহিক আত্মর্দানের মধ্যে লুকাইয়া 

থাকে--তাহার আত্মকাম, ক্ষমতাপ্রিয়তা ও নিজেকে জাহীর করিবার 

অদম্য এষণা। ইহাদের যৌনবোধ যথেষ্ট সজাগ হইলেও যৌনক্ষুধাঁ 

সহজে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না এবং উহার প্রসাদন বছ বাহক 

কার্ধকারকতার উপর নির্ভর করে। ভালবাসার অভিনয় করিতে করিতে 

অনেক সময় ইহারা হয়ত সত্যকার ভালবাসা হইতে দুরে অরিয়া যায়, 

নচেং অনাগত প্রেমিকের আদর্শ তৈয়ারী করিয়া রাখে অসম্ভব উচ্চে। 

শেষে আদর্শের অন্বেষণে পরিশ্রাত্ত হইয়া, তাহার! মনে মনে ঘোরতর 



নরনারীর যৌনবোধ ১৮৯ 
শসা অপ সা প্প্পপ পাপ পপ | পপপপাসাশাশিশিশিশিস্পী এ সত 

পুরুষবিদ্বেষী হইয়া উঠে; জীবনে কোন পুরুষকেই আর প্রাণ ভরিয়। 

ভালবাসিতে পারে না। অতঃপর লোক-সমাজে সর্বতোভাবে উপযুক্ত 

বলি বিবেচিত কোনু স্বামীরত্ব লাভ করিয়াও এই সকল যুবতী প্রারশ 

খুশী হয় না; ক্ষ্যাপার পরখ-পাথর খোঁজার মত তাহাদের মনের মতো 
পুরুষ লাভের প্রয়াস তখনে সমান টানে চলিতে থাকে । 

আবার হয়ত কেহ কেহ সারা জীবনই অবিবাহিত থাকিয়া 

পুকুষজনোচিত জীবিকা-নির্বাহের কার্ষে আত্মনিরোগ করে । কেহ হয়ত ব1 

পুরুষস্থলভ কৈশোরের কদভ্যাসগুলি অর্থাৎ সমমেহন, স্বমেহনাদিতে 

নিজেদের বিরত যৌনক্ষুধার তৃপ্তিবিধান করিতে থাকে । নারীদের মধ্যে 

এই অভ্যাসগুলি যে গঠিত হইতে পারে, এ ধারণ অনেক পুকষেরই 

বোধহয় নাই । কিন্তু তৎসম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার আছে বলিয়া, পরে 

একটি পৃথক অধ্যায় আমরা নিয়োজিত করিব। 

যাহাহউক, একটি বথা এই সুত্রে বসত্য বলিয়া উপলব্ধি 
করিয়া লইতে হইবে, যে সকল যুবতী একাধিক পুরুষকে লইয়া 

নাড়াচাড়া করে, অতিরিক্ত যৌন-ক্ষুধার তাঁড়নাই যে তাহাদিগকে 

সাধারণত ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে, এরূপ মনে করা অন্তায়। পূর্বে 

বলিয়াছি, এখনো বলিতেছি, নিজের বিলাঁসপ্রিয়তা, সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্য 

দিয়া ব্যাপক ও বিচিত্র সুখ-ভোগের অভিলাষ তাহাদিগকে প্রায়শ 

পুরুষের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ে উদ্দীপিত করে। পুরুষকে ইহারা 

চায় ও পায় তাহাদের ভোগরাগের মুগ্ধ নিজ্রাণ যন্ত্রপে ; তাহার 

লাঁলসাচাঞ্চল্য-_-তাহার বিভ্রান্তি__-তাহাব ঠাত্বসমর্পণের দকরুণ মোহ, 
এই সকুল নারীর নীরব আত্মপ্রস্কাদের ইন্ধন যোগায় মাত্র ! 

যে সকল অবিবাহিত নবযুবততী বাহিরের পুরুষ-সংসর্গে আসিবার 

স্থযোগ বা স্বাধীনতা পায় না, স্কুল-কলেজ বা! হোস্টেলেক্স বালাই যাহাদের 



১৯০ যুবতীর যৌনবোধ ও যৌনবব্যবহার 
শপ পপ জপ সপ শা 

নাই, মাতার শাঁসনবাক্য ও সতর্ক-চক্ষু যাহাদিগকে উদ্ভতফণ ভূজঙ্গের 

মতো দিবারাত্র পাহার! দিতেছে, তাহাদের স্বমেহনাদির প্রবৃত্তি ন্বতঃই 

জাগিতে পারে; নচেৎ গৃহশিক্ষক, দূর বাঁ নিক্টসম্পর্কায় যুবক-আত্মীয় 
প্রস্থৃতির সহিত তাহাদের নবজাগ্রত মন ঘনিষ্ঠতা পাতাইবার জন্ত সহজেই 

সচেষ্ট হইতে পারে। গুরুজনের শাসন বা সতর্কতাকে প্রতারিত করিবার 

সহআ উপায় ও অছিলা তখন তাহার! উদ্ভাবন করিতে পারে অতি চমতকার 

কৌশলে । 

যাহাদের বিবেক বা পারিবারিক সদ্রাচারের উচ্চাদর্শ_হৃদয়ের 

ওই তীব্র যৌনপ্রগতির পথে হস্তারক হয়, তাহার্দের মধ্যে ক্রমে একট! 

ব্যর্থতা 'ও জীবনে বিতৃষ্ণা-বোধ আসে, বিশ্বপ্রক্ৃতির অবিনশ্বর রূপৈশ্বর্য 

ও মানব-সমাজের একটানা আনন্দআোতের মাঝখানে সে নিজেকে নিতান্ত 

অসহায় ও উদেশ্তহীন বলিয়। মনে করে। তাহার অন্তরে যেন একটা 

অপরূপ 70212000187 ও ভাবতূয়িষ্ঠত৷ সঞ্চারিত হয় ; নিজেকে সে ক্রমশ 
গুটাইয়া আনে । জার্মান দার্শনিকগণ যৌবনের এই অবস্থার নাম 

দিয়াছেন “ডা ০1001020978, অনেক সময় তাহারা নিরালে বসিয়া 

কাদে ; সামান্ত কারণে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে) কেহ কেহ বা 

ফিটের ব্যায়রামে আক্রান্ত হয় । দারুণ অভিমান, ঘোরতর আলম্ত ও 

বিষম বাৎসল্য-বিরাগ ইহাদের ব্যর্থযৌবনের চরম লক্ষণাঁবলী। খতুও হয় 
ইহাদের অত্যন্ত অনিয়মিত; তৎফলে অগ্থিমান্দ্য, অরুচি, পৃষ্ঠ ও 
কুক্ষিবেদনা, শিরঃপীড়া, অস্থৈর্য প্রভৃতি নানা! উপসর্গ দ্বেখা দেয়। 
পরিশেষে আত্মবিনাশের প্রবৃত্তি জাগাও কিছু অস্বাভাবিক নহে ।... 

এইবার আমরা যথাকালে-বিবাহিতা" পূর্ণযুবতীদের শ্বাভাবিকু যৌন- 
জীবনের প্রসঙ্গ আরম্ভ করি।..যৌনসম্মিলনে অল্প পশ্চাদগামীত! ও 

নিক্ষিয়ত। প্রকাশকরা! স্ত্রীলোকের যৌনজীবনের ভিটি বিশেষত্ব, সত্য । 



নরনারীর যৌন- নোধ ১৯১ 
০ পাক | আসন পাশাপাশি শাপাপপাাাশ ্ ৮ শাকিলা শশী শা শী পিসী আপ স্পা পাপা সী 

জগতের সর্বকালীন প্রসিদ্ধ পপ্তিতগণই এই জায়গায় একমত | এ বিষয়ে 

যৌন-সম্মিলনে আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে এইটুকু নৃতন তথ্য 

সংযোজন করিতে পারি যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক 
নিক্ষিয়ত! ডি জিডি ০ 

যর মধ্যেই রতি-ক্রিয়াকালীন্ কমিষ্ঠতা ও 
নিশ্চেষ্টতার প্রবৃত্তি সংগুপ্ত থাকে । তবে শ্বভাবত পুরুষের মধ্যে কযিষ্ঠতার 

ভাগ বেণী, স্ত্রীলোকের মধ্যে কম; তেমনি আবার স্ত্রীলোকের ভিতর, 

নিশ্চে্টতার ভাগ বেশী, পুরুষের ভিতর কম । আমাদের দেশে খতৃ-দর্শনের 

অব্যবহিত পুর্বে বা পরেই অধিকাংশ বালিকার অগ্যাপি বিবাহ হইয়া যাঁয়। 

প্রায় সকল ভর্তাই খতু-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্ত্রীতে অভিরত হন) আবার 
কোন কোন ধৈর্যহীন পুরুষ তংপূর্বে ই রতিদেবীর রুদ্ধ মন্দির-দ্বারে অযথা 
করাঘাত করিতে থাকেন। পূর্বেই বলিয়াছি, আছ্যখতু দর্শনের এক হইতে 
দেড় বংসর পর পর্যন্ত কিশোরীর যৌন-জীবনের একটা প্রাণম্পর্শী সাড়া ও 
স্ুরত-ব্যাপারে আংশিক আননদান্ুভৃতিও পায় না। কাযেই ওই অকাল- 
সহবাসে তাহারা কষ্ট ও বিরক্তি-বোধ, নচেৎ নিশ্চেষ্ট উদাসীনতা প্রকাশ 

করে। ইহাকে আমরা স্বভাবগত নিক্ষিয়তা বলিতে রাজী নহি। 

যখন স্বামীর প্রতি নারীর মমত্ব ও গভীর যৌনবোধ (১৬-১৮ বৎসর 

বয়সের ভিতর ) জন্মে, তখন রতিক্রিয়ার মাঝামাবি বা শেষাশেষি 

সময়ে তাহারা! কটি-নিতন্ব আন্দোলন, কঠিন বাহু বেই্টন, চুম্বন-ঘংশনাদি 

দ্বারা পুরুষের সক্রিয়তার যোগ্য প্রতিদান দিতে সহজভাবেই চেষ্টা কবেন। 

হিন্দু ও মুসলমান ঘরের অতিরিক্ত লজ্জাশীলা কোনো! কোনো যুবতী-বধূ 

এই স্বভাবজাত উদ্যমকে জোর করিয়া চাপিক্ক' রাখেন--কেবল এই ভয়ে, 

পাছে তাহাদের এই “বেহায়াপনা* স্াীপ্রবরের নিকট নিতান্ত অশোভন 
প্রতীয়মান হয় । 

এইরূপ অনেক দৃষ্টাত্তের কথ! জানি যে, পরিপূর্ণ *যানবোধ জাগ্রত 



১৯২ যুবতীর যৌনবোধ ও যৌন-ব্যবহার 
পা পাসে পাশে ি াারোরররররররপপপা স্পা সপ শো পশশ শাাশাশ্পীপস্পনকাপপীলি শসা 

হইবার পর স্বামী যদি সময়মতে! তাহাদের পিপাসা চরিতার্থ ন! 

করেন, তাহাহইলে পত্বী নিদ্রিত-স্বামীকে নাড়। দিয়া, চিম্টি কাটিয়া বা 
সক্রিয়ত! অস্বাভাবিক অন কোন অছিলায় জাগাইরা তুলে; তারপর 

নানাবিধ গৌণ উপায়ে তাহাদের কামোদ্রেক্ 

সু করিবার চেষ্টা করে। নারী যৌনপ্রবুদ্ধ 

হুইলে ও পুরুষের প্রেমের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসবতী থাকিলে, সহবাসের 

মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত জড়বৎ নিচেষ্ট থাকা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। 

িনি প্রতি রমণের আগাগোড়াই এই নিশ্চেষ্টতার ভাব দেখাইয়া 

চলেন, বুঝিতে হইবে যে, হর তিনি যৌনবোধ-পরিশূন্তা, নচেৎ 
উপগত পুরুষটি তাহাকে আনন্দ দিতে অসমর্থ । অত্যন্ত প্রেমশীলা 

রমণী কোনো কোনে। সময় বৃতি-বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা সাহসী ও 

অগ্রবন্তিনী হইয়া থাকেন । 
ভারতচন্ত্র-বর্ণিত বিগ্ান্থন্দরের “বিপরীত বিহারের” সহজ অভিনয় 

বহু দম্পতি বহুকাল হইতেই স্বেচ্ছা-প্রণোর্দিতভাবে করিয়! আসিতেছেন ; 

তাহাকে নারী-স্বাধীনতা-যুগের আবহা ওয়া-পুষ্ঠ অশালীনতার অন্যতম দৃষ্ীস্ত 

বলিয়া দোষ দ্বিলে চলিবে না। আমরা এরূপ একাধিক কেস্ জানি, 

যেখানে অন্তান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ শ্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত রমণী 

সহবাসকালে অন্তত কিছুক্ষণের জন্ত বিপরীত বিহার ব্যতীত 

পুর্ণপরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য দেশে ত এরূপ 

কেসের সংখ্যা নির্ণয়ই করা যায় না। জয়দেব তাহার “গীতগোবিন্দের” 
একম্থলে ও বিদ্যাপতি প্রমুখ পদকতর্ণরা বহুস্থলে শ্রীমতীর দ্বারা 

বিপরীত বিহার করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। তাহাদের “বৈকুষ্ঠের গানে? 

বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে *। 
« “লীতগোবিন্দে” শ্কিশলয় শ্য়নতলে কুরু কামিনী শীর্ক পদ ও 

“বৈষব পদাবলীতে” ৭* পৃষ্ঠাস্িত ১*৩তম পদটি দেখুন। 



নরনারীর যৌনবোধ ১৯৩ 

ছুই সহজ বখসর কাল পুর্বে কামকলার অপ্রতিদন্দী ব্যাখাতা, খখি 

বাৎস্যায়ন রতি-ব্যাপারে নারীর পুরুষবৎ আচরণকে “পুরুষারিত” সংক্গা 

দান করিয়া, একটি শ্বতশ্ত্র প্রকরণে উহার বিস্তৃত বাবহার লিপিবদ্ধ করি 

বানালেন গিয়াছেন । . এই পি যশোধরেন্র তাহার 

ভাষ্যে বলিতেছেন, “পুর্বে নারক যে সকল চেষ্টা 

পুরুষায়িত দেখাইয়াছিল, নায়িকা কেশকুন্ুম ছড়াইয়া, 

শ্বাসের বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে হাসিয়া হাসিয়া, চুম্বনচেষ্টায় স্তনযুগদ্বার! 
বক্ষঃপীড়া উৎপাদন ক্রিয়া, বারংবার মস্তক নামাইয়া, সেই সকল চেষ্টা 

আবার নায়ককে প্রদর্শন করিবে । “যেমন তুমি আমাকে নীচে ফেলিয়া 

ক্লেশ দিয়াছ, এইবার আমিও তোমাকে পাড়িয়! ফেলিয়া প্রতিশোধ দ্বিব__, 

এইরূপ বলিয়। হাস্ত। করিবে, তর্জন-গর্জন করিবে ও প্রতিঘাত করিবে। 

আবার মধ্যে মধ্যে স্বীয় স্বভাবস্থুলভ লজ্জাভাবও দেখাইবে। শ্রান্ত না 

হইলেও শ্রম দেখাইবে | রমণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বিরামের ইচ্ছা 

প্রকাশ করিবে। তারপর যেরূপ পুরুষে উপসর্পণ করে, সেইরূপ করিতে 

থাকিবে * 1৮. 

বিবাহিত বালিকা! মোটামুটি সাড়ে তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স 

হইতে সুরতের স্বাদ একটু একটু করিয়া! পাইতে থাকে । কিন্তু এই 

সময়ের পুর্বে উপসর্পণ-কালে সুখবোধের অভাব বশত যে বালিকা 

আন্তরিকভাবে বাধা দান করিয়াছিল, এই স্ুখ-বোধ জন্মানোর পরই 

ভান সেই বালিকা মনের মধ্যে বেশ একটু প্রথর 
লগ্পা পোষণ উকরিাই স্বামীর প্রত্যেক 

প্রত্যাখ্যান উপক্রমের সময় একটু সলজ্জ বাধার ভাব দেখায়। 
কিন্তু এই বাহ বাধা-দানের উগ্রতা ক্রমশ ক্ষীণ হইয়। আসে ; এবং চতুর 

* কামর, মহেশচন্্র পালের বাঙ্গালা সং (১৩১৩ সাল ), ৫৯৬ পৃষ্ঠ |. 
৪) 

১৩ 



শপেশাশীপী শত আছ পিসী সপন 

১৯৪ কবজ যৌনবৌধ ও যৌন-ব্যবহার 
শর পপ পা ৯৯ পপ পপ সী শীট 

স্বামী যদি ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার রঙ্গ-চটুল প্রত্যাখ্যানের পথ ধরিয়! 

সোহাগের ডালি হস্তে ধৈর্য সহকারে দৌড়াইতে পারেন, তাহা হইলে 
সিদ্ধি অনিবার্ষ। 

যুবতীর যৌন-জীবনের আগাগোড়া এই ছলনামর প্রত্যাথ্যানের ভাব 

অঞ্জাধিক বর্তমান থাকে । তাহার অনিচ্ছার “না” শবটি যখন ক্রমশ মুছ 

এ ডিভার হইতে কঠিনতর হইয়া উঠে ও তাহার বাধা- 

দানের সচেষ্টতা ২১ মিনিটের মধ্যে হূর্বল হইয়া 

পড়ে না, তখন বুঝিতে হইবে-_বাস্তবিকই তাহার মনে আসঙ্গ-লিগ্ার 

অভাব । কিন্তু বারবার জিজ্ঞাঁসায় বে “না” শব্দটি ক্রমশ উচ্চতর স্বর-গ্রাম 

হইতে নিয়ে নামিয়া আসিয়া শেষে ওটপ্রান্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে, 

হস্তপদাদি-দ্বারা বাধাদ্ানের শক্তি দুই এক মিনিট পরিচালনের পর ধীরে 

ধীরে শিখিল হইয়া গেল, তখন বুঝিতে হইবে-_উহা! নারীর চিরমধুময় 

রহস্ত-যবনিকা, উহার পশ্চাতেই তাহার উদ্দগ্র পিপাসা সহজ সহাস্য 

ওপুট মেলির! বসিয়া রহিয়াছে ! 
অভিধান-বিরুদ্ধ হইলেও, আমর! দেখিতে পাইতেছি যে, নারীর যৌন- 

জীবনে অনেক সময় “না” শবটি স্বীকারাত্মক্ হইয়া! দাড়ায় । এই ণনা” 
শবটির মনন্তত্ব লক্ষ্য করিয়া, জনৈক আদিরসের প্রাচীন কবি বলিয়া 
গিয়াছেন-_ 

নব! কাঞ্ধী নোৌব1 কটকমমলং বক্ষসি পুন 

নর্বা মুক্তাহারং হারো৷ বিকসিত রুচির্ভীতিহি তথা । 

যথা বত্যারন্তে দুঢতর পরিরস্ত-সময়ে 

ন-কারোলঙ্কারো ব্দন-সরদিন্দৌ মৃগ্রীদূশাং | 
অর্থ_রমণীর চন্্রহার বা 'গো্” সুন্দর বলয় অথবা বক্ষের মুক্তাহার 

সেরূপ শোভা পায় না, যেরূপ রতি-আবরস্ত-কালে প্রগাঢ় আলিঙ্গন-সময়ে 
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দশ রমণীর বদ্বন- টি হ্ইে এ 'না। পট অলঙ্কারের স্ায় বিকসিত 

হইয়া উঠে। ] 
আসঙ্গ-লিগ্পায় যৌনপ্রবুদ্ধা রমণীর 'বুক্ ফাটে ত মুখ ফোঁটে না”__ 

খাঁটি সত্য কথা, এবং এই সুত্রে কথাটি যেরূপ প্রযোজ্য, অন্তাত্র সেরূপ নহে। 
তাহার! কামেচ্ছা কখনো ভাষায় প্রকাশ করেন না, হাব-ভাবে প্রকাশ 

করিবার চেষ্টা করেন মাত্র; আর এর ভাব বেশ নিবিড়ভাবে ফুটিয়া 

উঠে তাহাদের নরনধুগলে। সেক্সপীয়ার তাহার 

মার্চেন্ট, অব. ভিনিস+এ পোপিয়ার প্রেম- 

অস্কুরিত হওয়ার পরিচয়-প্রসঙ্গে ষে বলিয়াছেন__ 

“৪110 8016 ৪1998011055 70038:093 60 1015 17087, সে ত ওই চোখের 

মধ্যবতিতায়ই! অমঝদার প্রেমিক পুরুষ এই নয়নের ভাষা পড়িয়াই 

বুঝিতে পারেন-__নারীর হৃদয়ে এখন বসন্তের মলয়_-না, কাল-বৈশাখীর 

পাগল ঝড় বহিতেছে! “ঢুপু টুলু ছুটি নয়ান-নাচনি চাহনি মদন বানে। 

তেরছ বন্ধনে বিষম সন্ধানে মরমে বরজ হাঁনে 1”.**বৈষব-কবিদের এই 

সকল পদ্পংক্তি নারীৰ প্রেম-জীবনে গভীর অস্তদুর্ষ্টির পরিচায়ক, 

তাহাতে আব সন্দেহ কি? 

প্রেমের আমন্ত্রণ করিতে নারী অদুর হইতে শুধু চক্ষু-চালনা কৰিয়াই 
কান্ত হন না। আরো ষে কতরূপ আকার-ইঞ্গিত-ভাবভঙ্গী প্রকাশ করেন, 

প্রেম-গপনের তাহার চূড়ান্ত চিত্র কামহুত্রকার হকার পূর্বেই 

অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তছপরি কালিদাস, 

প্রণালীসমূহ তারবী, ভবভূতি $স, বররুচি গ্রনুখ প্রাচীন 

কবিগণ, মধ্যযুগের পদকর্তাগণ এবং আতুনিক যুগের উপন্তাসকারবুন্দ 

নানা কৌশলে নানা ভঙ্গিমায় স্ভীবতাবে উহা বিবৃত করিতে কুষ্টিত হন্ 
নাই। প্রসঙ্গক্রমে ছই একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় মন্দ হইবে না। 

প্রেমের মূক 

বাণী_চক্ষে 
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জনৈকা সুরসিকা যুব্তী কোন পুরুষ সম্বন্ধে তাহার সথীর কানে-কানে 
বলিতেছেন £__ 

“আলোলিলোচনমচালি হদোদুকুল 

মুদ্ধাহমুলমন্ুকুলমিতঃ কিমীহে। 

এতেন চেতিতমনেন ন চে কিমালি 

নীরেন নীরসতরোরভিসেচনেন ॥” 

[ অর্থ লোচন চাঁলন1 করিলাম, বক্ষের বসন একবার সরাইয়। আবার 

টানিরা পরিলাম, বাহুমূল উঠাইরা দিলাম; ইহাপেক্ষ। অনুকুল অবস্থা 
আর কি হইতে পারে? লো সখি, ইহাতেও বাহার চৈতন্ত না হয়, 

তাহাকে আর কি য়া সচেতন করিব? নীরস তরুতে বারি-সিঞ্চনের 

হ্যায় উহা! নিক্ষল। ] 

“বারবার চোলি-বন্ধ. খোরে। 

নিরথি শ্ঠাম কো হসি মুখ মোরে ॥ 

ঠামদাস কহে ঝলক্ দেখায়কে 

এইসি যাছু ভারি ॥” 

[ চোলি-বন্ধ, খোরে-রসজ্ঞ! রাধিকা কাচুলির বোতাম খোলেন আর 
বন্ধ করেন; মোরে - ফিরাইয়! লন্। ]..সঙ্গমের পুর্বে এই-যে ছলা-কলা, চটুল 
চাহনি, আড়-আড়-ছাড়-ছাড় ভাব, বিলাস-বিভ্রম...এইগুলি যুবতীর 

প্রণয়-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ এবং মুল আসঙ্গ-ব্যাপারের আবশ্তকীয় 

গৌরচন্দ্িক। এ গৌরচন্দ্রিক৷ যতই অগ্রসর হয়, ততই পুরুষ একদিকে 

যেমন ক্ষিপ্ত হইন্া উঠে, নারীর মধ্যেও তেমনি অতন্থু কাম তুষের আগুনের 
যত তলে তলে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়। জলিতে থাকে । 

ইংরাজী ভাষায় ০০9896:১ বা 111709600 অর্থে ব্যবহার হয় এবং 

একটি শবের মধ্যে এতথানি তাৎপর্য সংগুপ্ত থাকে, সংস্কত, পালি বা 
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বাঙ্গাল! ভাষায় ঠিক সেইরূপ একটি শব্ধ খুঁজিয়৷ পাঁওয়] ছুঃসাধ্য । অথচ 
আবহ্মানকাল হইতে ভারতীয় নাটকে, কাবো, ইতিহাসে, উপন্যাসে 

৪ বাস্তব জীবনে যুবক-যুঁবতীদের মধো 11186100য়ের অভাব ছিল না 
ও এখনো কিছু অভাব নাই; বরৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার আওতায় উহার 

বিভিন্ন ধরণ ও কার্ষক্ষেত্র বাড়িয়া গিয়াছে। 

ঠাটঠমক্ ব অনেক সময় আমাদের ভাষায় লীলাবিভ্রম, 

ভাব-চটুলতা, রাগভঙ্গিমা, ঠাট :ঠমক্, ঠসক্, 

রঙ ঢড. প্রভৃতি দ্বারা ইতরাঁজী এ শব্যটির অর্থ প্রকাশ করা হয়। 

ঠাট ঠমক্ অসময়ে ও অপাত্রে প্রদর্শন করিলে, অথবা মাত্রা ছাড়াইরা 

গেলেই আমরা উহাকে অভদ্র ভাষার “ছেনালি” বলিয়া ঘ্বণা ও বিদ্রপ 

করি। ঠাট-ঠমকৃ যৌনভাবাবেগের বাহ ইঙ্গিত ব! বিজ্ঞাপন বলিয়া 

পরিচিত হইলেও উহ যে রমণীদ্েরই একচেটিয়।-_এরূপ কথ! বলা চলে 

না এবং সকল সময়ই যে ইচ্ছাপ্রক্ছত__-তাহাও মনে করা অন্ুচিত। 

কনমুনির আশ্রমে শকুন্তলা ছুম্ন্থকে দেখিয়া যে ভাবভঙ্গী দেখাইয়াছিল, 

তাহ। প্রেম-জাগুতির গোতক বটে, কিন্তু তাহা যেমন স্বতোৎসারিত, তেমনি 

স্বতাবমধুর। তাহার 11::50707এর মধ্যে ছিল দর্শন ও স্পর্শনলাতের 

একটা অহেতুক্ ও আকম্মিক আবেগ, ও এই আবেগ তীব্র আকাজ্ছায় 

পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তজ্জনিত একটা অভিরাম ব্রীড়াভাব। 

আর একট কথী। কামাতুর। হইয়া, অথবা পুরুষবিশেষের প্রতি সত্য 

সত্য আকুষ্ট হইয়াই যে স্ত্রীলোক সবর্দা ঠাট.ঠমক্ দেগান, এমন কিছু কথা 

নাই। কেবলমাত্র নিজের সৌন্দর্য দেখাইবার্ বাহাছুরীর জন্ত, পুরুষকে 

এতদ্বারা রাগচঞ্চল করিয়া কৌতুক দেখিবাঁর জর্ত,ধাথব? নিজের ছেহ-মনকে 

যথোচিত কামোপভোগের অবস্থায় আনরন করিবার জন্যও অনেক সময় 

তাহার! লীলাবিভ্রম দেখান ও লজ্জার মনোরম অভিনয় করেন। পুরুষের 
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এ নি পপ ৯ ৭ পপ পরা. 
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ধৈর্য, একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততা পরীক্ষার জন্তও কোন কোন রমণীকেও 

ঠাট -ঠমকের আশ্রয় লইতে দেখা যায় : এতদ্বার! তাহারা পুরুষের নিকট 

ধরা দিয়াও ধরা দেন না; ধর! যদি আদৌ দ্েন্ তো ধীরে ধীরে- ধাপে 
ধাপে। তাহাদের লীলাচাঞ্চল্য যেন আলেয়ার আলো,_-স্থিরত। নাই, 

নিশ্চয়তা নাই, সর্বদা! একট? খেয়ালী হেয়ালির ছন্দে হৃত্যদোছুল্। 
ব্ূুপসী নারীর অতিরিক্ত লীলাবিত্রমে কোন কোন পুরুষ সামরিকভাবে 

ক্ষিপ্ত, অসংযত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে; এমন কি, কাহারো কাহারো 

এরূপ উদ্বেল অবস্থার উদ্রেক করিতে পারে যে, কিছুক্ষণ দর্শনের কলে বা 

স্পর্শনমাত্র বীর্যস্থলন হইয়া! যায়। অবশ্ত ডন্ জুয়ান বা ক্যাসানোভা 

ছাদের এরূপ বৈশিক পুরুষ আছে ( অবশ্ত সংখ্যায় অল্প ), যাহাদের 
সত্যকার বা ভান-করা রাগভঙ্গিম! দেখিয়া, বা ছুই চাঁরিটা হান্ত-পরিহাসের 

কথ! শুনিয়া, বহু রমণী হয় মনে মনে তাহাদের গোঁড়া ভক্ত হইয়া উঠে, 

নচেঙ অনুকূল পরিবেশের মধ্যে তাহাকে প্রেমিকরূপে পাইবার জন্য 
প্রাণপণ প্রয়াস করে। স্বপ্নে ও জাগরণে তাহার সঙ্গস্থখ কর্পন! করিবার 

ফলে ইহাদের বার্থোলিন্ গ্রন্থি হইতে রসনিষেকও হয়। 
শিক্ষা, রুচি ও সমাজ-ভেদে ঠাটঠমক্ ও রাগভঙ্গিমার তারতম্য 

দেখা যাঁয়। আবার মগ্যাদি পানের দ্বারা উহার মধুরিমা ও সুক্মরসবোধ 

অনেকখানি কমিয়া যায়। পরিচ্ছদ-পরিধানের কায়দা, বেণী বাধিবার 
ভঙ্গিমা, চলিবার ছাদ, বলিবার টঢঙ্, নৃত্যগীত-নৈপুণ্য, মৌলিক 
রহস্তবাণী, অঙ্গরাগের বিশেষত্ব প্রভৃতি-দ্বারা নারী পুরুষের নিকট প্রের 

ও কাম্য হইবার সাধনা করে। তছুপরি নয়নের একটু মুগ্ধ চট্ুল দৃষ্টি 
ও করতল বা অন্ত কোন লোভনীয় অঙ্গদ্বারা ক্ষণিকের স্পর্শ যুক্ত হইলে 

ত কথাই নাই *। 

* বৌদ্ধ জাতক ও কামসত ্্রীলোকের প্রেমানুকুল ভাবভজিমাগুলি নিখুঁতভাবে 



নরনারীর যৌনবোধ ১৯৯ 

পুরুষ দি হঠকারী ও অতিসাহসী হইরা অনেক সময় নারীর 

স্বভাবসঙ্গত লীলালান্তের ভাবমাধূর্য নষ্ট করিয়! দেয়; হয়ত বা নিজের 

বমুষ্যকারিতার নারীশ্দধ নিকট অপ্রিয় হহয়! পড়ে। অশিক্ষিতের 

মধ্যে অশ্লীল বিদ্ধপ, বন্ত্রআকর্ষণ, অল্গ-সম্পীড়ন, চুম্বন, আলিঙ্গন, 
জননেন্দ্রিয-প্রদর্শন ও নানাপ্রকার ইতর ইসারা যেখানে 1119007রের 

স্থান অধিকার করে, শিক্ষিতের মধ্যে তাহার মাজিত বিকাশ দেখা 

যায়-_-অখজু, ভাবগর্ভ, দশনলন্ধ ও দ্বার্থবোধক কথাবার্ত। ও ঘনিষ্তের 

স্তা় সহজ নুষ্ঠু ছোটখাট আচার-ব্যবহারের মধ্যে । ববীন্ত্রনাণের 
“ঘরে-বাইরে”, 'গোরা” ও নষ্টনীড়ে', শরৎচন্দ্রের “দত্তা”, চরিত্রহীন" ও 

“শেষ প্রশ্ণে, প্রভাতচন্ত্রের 'নবীন সন্্যাসী”, “সিন্দুব কৌটা”, গরীব 

স্বামী” এরহৃতি, শচীন্দ্রবাবুর “ঝড়ের রাতে” নামক নাটকে এবং বুদ্ধদেন, 

অচিন্ত্য, প্রবোধ, প্রেমেন্দ্রের উপন্তাসাবলীর নারীচরিত্রে আমরা এইবপ 

উচ্চাঙ্গের লীলাবিভ্রমের সন্ধান পাই । 

স্বভাবের অন্তান্ত দ্িকৃগুলিতে প্রত্যেক রমণীর মধ্যে কিছু-না-কিছু 

পযবেক্গণ করিয়! দেগিয়াছেন । এউ সকল ছলাকলার মধ্যে প্রধান চল্িশটির নামে!লেখ 
জাতকে পাওয়া যায়। তঞধ্যে কয়েকটির উল্লেখ এনম্থলে এই কারণে প্রয়োজনীয় যে, 
ভারতের তথা জণতের সকল চতুর! নারী এখনে! তদ্বার। তাহাদের অন্তরের উদ্দীপি5 
কামনার পরোক্ষ পরিচয় দিয়া থাকেন ; যথা, ভঠৎ অতান্ত ক্রিয়।-চাঞ্চল্য প্রকাশ 

করা, লাজরক্তিম মুখে নীচু হইয়! পড়া, একটি জজ্ঘার উপর অন্ জজ্ঘ স্থাপন করা. 
ছড়ি, কাঠিৰা লম্বা কোন জিনিষ দৃ1রা ভূমিতলে ছ্আচড় কাটা, শিশুকে তুলিয। 
ধরিয়। উচ্চাবচভাবে নাচান ও তাহাকে পুনঃপুন চুম্বন করা, ক্রমান্বয়ে একবার অত্যন্ত 

উচ্চগ্রামে ও অন্যবার অত্যন্ত নিয়স্বরে সুস্পষ্ট বা অনসংযত, অ”&% বাঁকা বলা, প্রেমের গান 
গাহিয়। শুনান, নিতানৃতন বসনভুষণ ও বেশবিন্তান দারা দয়িতের মনৌষেগ 
আবকর্জণের প্রয়াস ; অসতর্কত! বা্অগ্যমনক্কতাব &| করিয়া পদোধ্ভাগ, বক্ষত্থল, 
নাভিমূল ব কক্ষদেশ অসংবৃত করিয়া রাখা ও সচ।কত হইয়া! তাহ, ঢাকিয়া ফেলা, 

ক্রুযুগ উঠাইয়া আলন্তের জড়িময় চক্ষু মুদ্রিত করা, অধর ও জিহ্বাগ্র দংশন করা..." 

ইতাদি ।17908701], 159 7512895 ঘ, 00. 439-84 



২০৩ যুবতীর যৌনবোধ ও যৌন-বাবহার 

পার্থকা টাটা কামোদ্রেক বিষয়ে তাহাদের সকলেরই কি 

কামেচ্ছার বাহ সাধারণ বাহা লক্ষণ আছে। সে লক্ষণগ্ডলি 

এখানে উল্লেখ করিয়* গেলে বোধহয় কিছু 

লক্ষণাবলী অসঙ্গতি হইবে না । এই লক্ষণগুলির কতক- 

গুলি অবশ্ঠ ইচ্ছাপ্রস্থত, কতকগুলি আনার স্বতোৎপন্ন । অবশ্য অপুবরিতা 

ব! লজ্জা-কাতর! নবপ্রেমিকার মধ্যে নিম়োক্ত সকল বা অধিকাংশ 

ভাব-লক্ষণই পরিস্ফুট দেখিতে আশা করা সমীচীন নহে। 

রমণীগণ কাম-পীড়িতা হইলে, তাহারা অধিকতর পপ্রগল্ভা হইয়া 

স্বামী বা প্রেমিককে সমৃত্স্ুক শিষ্যার মতো কাম সপ্বন্বীয় প্রশ্ন 

জিজ্ঞাসা করে; নানাভাবে তাঁহার প্রশংসা করে, নানা অঙ্গে 

হস্তার্পণ করে, হয় তো সুড়সুড়ি দেয়, আদর-সোহাগ করে; বক্ষ 

বা অধোদেশের কতকাংশ হইতে যেন একান্ত অনবধানতা বশত 

বন্দ অপস্ত করিয়া ফেলে; তাহাদের মুখমণ্ডল অত্যন্ত উৎফুল্ল 

ও লোহিতাভ হয়, চক্ষু বেশ উজ্জ্বল, গভীর ভাবব্যঞ্তক অথচ 
আবেশময় দেখায়; স্তন স্ফীত ও স্তনবৃন্ত কঠিন হইয়া উঠে। 

অধরোষ্ঠ একটু দৃঢ় ও অননুভবনীয়ভাবে কম্পিত হয়, ঘন-ঘন শ্বাস বছে, 

'গাত্রতাপ ঈষৎ বধিত হয়, কখনে' পদ্াঙ্থুলি কাঁপিতে থাকে ; প্রেমিকের 

গাত্রের উপর হয়ত! সে এলাইয়! পড়ে অথবা হস্ত বা পদ্ছয় ্যস্ত করে। 

শেষাশেষি সময়ে, কণ্ঠ ভার ও তালু শু হয়; স্বর কম্পিত, মূ ও 

গদগ্ হয়, কথাবাত ক্রমশ যেন অসংবদ্ধ ও অস্ফুট হইয়! পড়ে । 

এই সময় পুরুষকে উদ্যোগী হইতেই হয়, নচেৎ নারীর নিকট তাহার 
মানও থাকে না--নারীর অকপট অনবচ্ছিন্ন প্রেমের পূর্ণ অধিকারীও 

তিনি হইতে পারেন না।..ি 



পঞ্চম প্রপাঠ 

০ষীনক্ষুখার বশিকউ 

নারীর যৌনবোধ ও যৌনক্ষুধা পুরুষের চেয়ে বেণী না কম, এই প্রশ্ন * 

মানব-সভ্যতার প্রভাতকাল হইতেই মনীবীদিগের বিচারবুদ্ধি আলোড়িত 

করিয়া আসিতেছে । কন্ফুসিয়াস্ হইতে হজরৎ মোহাম্মদ, বুদ্ধ হইতে 
পুরুষের সহিত মার্টিন লুখার, হাবার্ট, ম্পেন্সার হইতে ফ্রয়েড-_ 
যৌনক্ষধার তুলন উপনিষৎ হইতে ওল্ড টেস্টেমেণ্ট, পুরাণ হতে 

জাতক, অব্দান হইতে বিগ্যাসুন্দর__সব"ধুগে 

সকল চিন্তাশীল ভূয়োদর্শা ব্যক্তি নিজ নিজ ভাবে তাহাদের বক্তৃতা, 
উপদেশ ও সাহিত্যে এই গুরুতর সমস্তাটির সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন । 

বেশীর ভাগ ব্যক্তিই, সাধারণভাবে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দ্বিগুণ, চতুণ্ডণ, 

বা অষ্টগুণ অধিকতর কাম সম্বন্ধে মুখর সাক্ষ্য দিয়াছেন ; এবং এখনো 

আপামরসাধারণ লোকসমাজে এইরূপ মতই প্রবল। এমন কি, প্রাচীন 

ভারতের কামকলাবিশেষজ্ঞ বাত্রব্য, গোনার্বীয়, ঘোটকমুখ, দত্তক, চারায়ণ 
প্রমুখ বাক্তিগণও স্ত্রীপুরুষের কামতৃষ্ণার তৌল করিতে গিয়া, নারীর 
দিকৃকার তুলাদণ্ডের পাল্লাথানিই নিয়ে নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন । 
মনু ও উনবিংশ-সংহিতাকারগণ, পুরাণবাঁণণ ও মহাভারতকার কৃষ্ণ- 

দ্বৈপায়ন নারীর অতিরিক্ত যৌনাবেগ ও গাচেষ্টার যে বর্ণাঢ্য চিত্র অস্কিত 

করিয়াছেন_তাহা! অবনত অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের তুলিকা হস্তে 



২০২ যৌনক্ষুধার বৈশিষ্ট 
০০ স্পা শেপ শশী শী শিট ৩ শাতিশ শা টি ৯ শাস্তি শট শীশ্ীা টি লি তি ৩ পি শর শপ পা সপ পাস উপ এ স্পা 

লইয় *। বাতস্তারন ও কল্যাণমল্ল তবু 'এই উগ্র মতবাঁকে যথাসাধ্য 
প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

যাহাহউক, পাশ্চাত্য দ্বেশেও নারীর কাম 'সম্বন্ধে ছুই বিপরীত 
চিন্তাধারার পরিপোষক দল দেখা গিয়াছে । এই ছুই দলের 

দুই শ্রেণীর মতবাদী মতবাদ লইয়! বিচার-বিশ্লেষণ করিলে আমর 

দেখিতে পাই যে, এতদভয়ের মধ্যে যেমন 

আঘংশিক সত্য নিহিত রহিয়াছে, তেমনি উহাদের মধ্যে স্বমতপ্রাধান্ঠের 

ছাপ পড়িরা একটা অসম্পূর্ণতা প্রকট করি! দ্রিরাছে। যাহাহউক, এ 
বিষয়ের একটা সাধারণ ও সবজনপ্রযোজ্য নীতি প্রতিষ্ঠিত করা শক্ত কা । 

ডাঃ অটে। র্যাড্লার ও তাহার পুর্বে মিসেম ডাফি'এবং আমাদের দেশের 
কোন কোন স্ত্রী ও পুরুষ সাহিত্যিক স্ত্রীলোকের যৌনক্ষুধা ও 
যৌনবোধ অপেক্ষাকৃত কম বলির! প্রকারান্তরে প্রচার করিয়াছেন ; 

ভোগরাগে স্ত্রীজাতির আপন নিশ্রয়োজনীয়তা ও নিক্ষিয়তার দামাম! 

বাজাইয়া, তাহার] তীহার্দের মতবাদকে আরো জোরানৌ!! করিয়। 

তুলিয়াছেন । 

কিন্ত ফোরেল্, কীশ,, ক্র্যাফট্ এবিং, স্টেকেল্, রবিনসন্, ইউলেনবুর্গী, 

প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ-__বিস্তীর্ণক্ষেত্রে বহু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও অনুসন্ধানের পর 

স্থির করিয়াছেন যে, পরিবেশ, শিক্ষা, বয়স ও শ্রেণীভেদে নারী পুরুষ অপেক্ষা 

* মহাভারত (বোন্বাই সংস্করণ ), দাশ অ, ৩৩৬৪৫, ত্রয়োদশ অ, 

৩৮--৪৩ ইত্যাদি । 

মনুসংহিতা, দিতীয় অ, ২১৫। 

বেতাল পঞ্চবিংশতি, ভূ. অ, ৯--১*। 
গড়ুর পুরাণ, ১০৯অ, ৩৬--৩৭ | 

ভাগবত পুরাণ, নবম অ, ১৭--১৯। 



নরনারীর যৌনবোধ ২০৩ 
স্পা শশা পি স্ পা৮ পম পোলা আপ পালি -শাশ্াশী শশী শা শি সপ শি পাক পপ শাসন ৯ স্পা শশাপি্পী শি শশা শশী? ৩ ৯ পদ শপ পসরা 

অধিকতর যৌনাবেগশালিনী হইতে পারে, এবং তাহাদের জীবনে এমন 

একটা কাল আসিতে পারে যে-সময় যৌনবিষয়ক চিন্তাই তাহাদের সমস্ত 

সত্তাকে অধিকার করিয়া বলে । জগৎপ্রসিদ্ধ ধাত্রীবিগ্ভার মহাজন ডাঃ কীশ, 

এ কথাও ঘোষণ। করিতে কুষ্টিত হইলেন ন1 যে,স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত 

সুস্থ পরিণতবযস্কা অধিকাংশ যুবতী, গর্ভধারণের আশঙ্কার বেপথুবতী 

হইয়াও অথবা গর্ভধারণের চিন্তা মনের কোণেও ঠাই না দিরাও,সম্প্রয়োগের 

জন্য উদ্ব্যস্ত হইর1 পড়িতে পারে * | এস্থলে তাহার! পুরুষমান্ুষের সহিত 

একই সোপানে সমারুঢ়, বরৎ সমর সময় এক ধাপ উচ্ছে উঠি যায়। 

ডাঃ মেরী ষ্টোপৃন, এলেন্ কে, ভাঃ এম্, গ্লাস্গো প্রমুখ নারী-সমাজের 

উজ্জ্বল জ্যেতিষ্ষরাজী একথ! রা করিতে পারিলেন না; আমাদের 

দেশের অত্যাধুনিক লেখিকারাও ইহার সহিত কণ্ঠ মিলিত করিতে কিছুমাত্র 

সন্কোচ বোধ করিতেছেন না শ্রীমতী গ্রাস্গো এমন কথাও বলিলেন,_ 
“যে জাতি ক্ষণিক ভোগন্থুথের মুহূর্তে জীবস্থষ্টির একটিমাত্র বীজ দিয়াই 
নিশ্চিন্ত হয়, তাহাদের যৌনম্পৃহা কোনমতেই নারীজাতি অপেক্ষ৷ বেশী 
হইতে পাঁরে না, কারণ উহার্দিগকে জীবন্বষ্টির জন্ত কয়েকমাস ধরিয়া ধৈর্য- 
সহকারে পরিশ্রম করিতে ও ক্লেশ সহিতে হয় *।” যৌন প্রচেষ্টা ও সম্ভোগে 

নারীর যে নিশ্টেষ্টতা, তাহ! চুম্বকের নিষ্তিতার সহিত্ তুলনীয়। নারী 
সুকৌশলে মানুষের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে যে, সে 

যৌনন্ুখে অসংবেদনশীল,_তাহার আত্মদান শুধু পুরুষের প্রতি অনুগ্রহের 
প্রিলি 

* []. 19. 10909, পুলা) 3001, 111 08 ৬ 9114৭, (7008. 

(119. 790108%7, 1008 ) * রাখ 

4, 01016000, ১705:041, 7001২074775 (17610216, 1895), 

100, 89-82. 

* টঘানডা 0 চাও, 1919, 2. 29. 



২০৪ যৌনক্ষুধার বৈশিষ্ট 

নিদর্শন মাত্র। কিন্তু আমাদের মনে হয়, নারীর যৌনস্পৃহা দীঘির স্ায় 

বিস্তৃত, পুরুষের নলকৃপের স্তায় সঙ্কীর্ণ ও স্থগভীর ! 

এই শ্ত্রে আর একট তথ্য উদঘাটন করিয়!'গেলেও মন্দ হয় না। 

সহবাসকালে রমণীর আনন্দ পুরুষ অপেক্ষ। গতর হয় কিনা, তৎসম্বন্ধেও 

বহু বিচক্ষণ, বহুদর্শী ব্যক্তি মন্তিফচালন করিয়া 
গিয়াছেন। এবিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত 

করিতে গ্রীস, রোম, কার্থেজ, মিশর ও 

"চীন ষখন ইতস্তত করিতেছিল, তখন ভারতবর্ষ চুল চিরিয়া তাহার 

মীমাংসা করিয়া দিতে চাহিয়াছে। তারপর ছাদ্শ হইতে চতুর্দশ 
শতকের মধ্যে অল্ জাহীজ.প্রণীত “কিতাব অল্ আস ওগ অল্ 

আরাইস”, আবুল বরকৎ মোহাম্মদ-প্রণীত “কিতাব আস্ শেখ. ইলা 
সাবাহ ফিল কুবব২ং আলাল্ বাঁহত, শেখ. নেফ্জাউই প্রণীত 

আর রদ. আল্ আতার্ পৃনে্জাহা আল্ খাতার আদি যে সকল 

প্রমাণিক গ্রন্থ আরব্য ভাবায় লিখিত হইল, তাহার সবগুলিতেই ভারতবর্ধীয় 

মতবাদের প্রতিধবনি জাগিয়া রহিল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, 

স্থরতন্নথে রমণী অধিকতর স্খী। এখন আমেরিক। ও ইয়োরোপের' 

বৃতত্ব-ধুরন্ধরগণ এ সত্য মানিয়া লইতে একটুও ইতস্তত করিতেছেন না । 

ইহার সপক্ষে অবশ্ঠ কয়েকটি যুক্তিই খাড়া কর! যাইতে পারে । বিশ্বপ্রকতি 

বড় সুক্ষ বিচারক । প্রথমত যে জাতিকে প্রতিমাসে খতুশো ণিত-ক্ষরণ 

গর্ভধারণ, স্তন্তদদান ও সন্তানপালন প্রভৃতির 

দ্বারা অনেকখানি ত্যাগস্বীকার ও ছুঃখকষ্ট: 

বরণ করিতে হয়, তাহাদিগকে প্রকৃতিদেবী 'ষে 

সহবাস-নুখানুভূতি নিবিড়তরতাবে উপভোগ করিবার অধিকার প্রদান 

করিবেন, তাহাতে 'আর বিস্ময়ের কারণ কি আছে? গর্ভধারণ-আদি 

সহবাসে কার 

স্থ বেশী? 

অধিকতর হৃখের 

হত 



নরনারীর যৌনবোধ ২০৫ 
পেস পপ পর পাপা শাপলা পাশাপাশি শী শি শপ সত স্পা শা পাশ শা শিশটা পট 

ত্যাগ-স্বীকারের উপযুক্ত খেসারত ক্্রীলোকেরা প্রধানত উইপগ্োর মধ্য 

দিয়াই আদায় করিয়া লন। 

দ্বিতীয়ত-_সামাজিক 'অনুশাসন ও পারিবারিধ ন্ধন নারীজাতির 

উপর বনখানি কঠিনতার সহিত প্রযুক্ত, পুরুষদের উপর ততখানি নহে। 

সংসারে সমস্ত অহোরাত্রের মধ্যে নারীদের জঙ্) পধায়ক্রমে সম্পান্ধ যে- 

সকল কর্তব্যকমেরি নির্ঘণ্ট প্রস্তত করা আছে, আপন স্বামী-শ্বশুর-দেবর- 

ভাশুর পুত্র কন্ঠাদিগের লুখস্বাচ্ছন্দ-বিধানের জন্ত ঘে চিন্তা ও চেষ্টার 

মধ্য ধিয়। তাহাদিগকে দিনের পুর দিন অতিক্রম করিতে হয়, ত তাহাতে 

সাধারণ গৃহ্স্থ-ঘরের নারীদিগের ভাগ্যে পিশ্রাম, পঠন্-অধ্যয়ন, বিশ্রম্তালাপ 

ও চিন্তাবিলাসের অবসর ঘটে অত্যন্ত অল্প। শাদন-চালিত ব! স্বেচ্ছাকৃত 

এই সকল গৃহকাধ বিগত সুখের স্থৃতি বা অনাগত আনন্দের কল্পনা-কুমনুম 

লইয়! বিরণে মাল! গাণিবার অবকাশ ন1 দিলেও এই শ্রেণীর নারীকে 

াহাদের অজ্ঞাতসারে ধীবে ধীরে সেই পরম আনন্দ-যজ্জের জন্য প্রস্তুত 

করিয়া! দেয়। 

ধরাবাধা কাজের চাপ ও সংসারের শাসন-রজ্জর বন্ধনমুক্ত 

হইয়া যে মহামুহৃতটিতে তাহারা স্বামী-সহবাসের স্থযোগ পান, 

তাহা! যে তাহার্দিগকে অধিকতর সুখের সন্ধান দিবে, তাহ! বলা 

বাহুল্যমান্র। বেলা দশটা হইতে এক্টা পর্যন্ত ক্লাসে আবদ্ধ থাকিয়া 

ছেলের! যখন টিফিনের ছুটি পায়, তখন তাহাদের স্ফৃতি যাহারা লক্ষ্য 

করিয়াছেন, তাহারা এই সতাটি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাড়ীতে 

যে ছেলেটি শিক্ষক বা অভিভাবকের শাসন্টুতত হইয়া দিবারাত্র খেলাধূল! 
করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার আননদবেধ কি ওই অর্ধণ্টা- ছুটি-পাওয়া 
ছেলেদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত তরল নয়? 

পুরুষের যৌনন্বাধীনতার গণ্তী মেয়েদের চেয়ে অনেক বড়; 



২০৬ যৌনক্ষুধার বৈশিষ্ট 

স্বাভাবিক ব! কৃত্রিমভাবে, বস্তগত্ত বা ভাবগত-ভাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ- 

ভাবে যৌনলিগ্নার চরিতার্থতা-সাধনের অবসরও থাকে তাহাদের প্রচুর । 
শিশুকাল হইতে গৃহের বাহিরে সর্বদা চলাঁফিরা করিয়া এবং অবিরত 
নানারপ উৎসবামোদ-সভা-মজলিষে যোগদান করিয়?, তাঁহার। যেমন 

ভাবের আদান-প্রদানের যথেষ্ট স্থযোগ লাভ করেন, তেমনি দর্শন, স্পর্শন, 

শ্রবণ, অধ্যঃনার্দি-দ্বারাও অসাক্ষাংভাবে তাহাদের যৌন-আবেগ অনেকটা 

, প্রশমিত হয় এবং গৃহাবদ্ধা রমণীর স্তার ততটা শাণিত হইতে পারে না। 
ক্ষুধ! পাওয়ামাত্রই বাড়ীতে, হোটেলে বা দোকানে বসিয়া যে পেট. ভরিয়া 

না হউক, সামান্ত কিছু জলখাবার৪ খাইতে পাক, নিমন্ত্রণ থাইতে 
বসিয়। তাহার তৃপ্তি ঠিক্ ততখানি হয় না__যতখানি একজন সারাদিন 

উপবাগী ব্যক্তির ভোজনকালে হর । 

তদুপরি, শাসনের কঠিন গ্রস্থিবন্ধন রমণীর মনে যৌনরাজ্যের নানা 

দুক্তেয় ও আবৃত বিষয়ের প্রতি অন্তরের নিভূততম স্তরে একটা সতৃষ* 

আগ্রহ ও একাগ্র আকাজঙ্ষা জাগাইয়া রাখে । অথচ সংসারে ফাহাদের 

পাচক-দাস-দাসী ও অন্ান্ত সাহায্যকারিনী থাকায় অবসর থাকে বিস্তর 

অথবা স্বাধীন বিচরণের ক্ষেত্র হয় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত, তাহার্দের এ বিষয়ক 

আগ্রহ ও আকাঙ্ষা প্রথমটা অত্যন্ত প্রথর থাকিয়া, শেষে ভোণতা হইয়া 

যায়। অন্যদিকে সহজে উহা! অব্যবস্থিত ও বহুমুখী হইবার স্থষোগ পায় এবং 

স্বামী বা অন্ত কোন প্রেমিকের সম্মিলনে আশানুরূপ সুখানুভূতি লাভ 
করে না। অথচ অল্প শ্বাধীনতাভোগিনী, শ্রমশীল! নারীর দেহ বখন মদ্দন- 

দেবাঁলয়ের ভোগারতিতে নিধুক্ধ হয়, তখন রী ছুটি-পাওয়া মনের সমস্ত 
কৌতুহল নিমেষে নিবৃত্ত হইযা! একটা সুগভীর তৃপ্তিরসে মজিয়! যায়,_ 

সমস্ত বিচ্ছেদ-ক্লেশ। ও ক্লান্তির স্থতি তখন আনন্দের পটভূমিটিকে 
্বর্ণসূষমায়, সমুজ্জল করিয়া তুলে। 
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তৃতীয়ত-_যে পক্ষ (রিয়া অপর পক্ষের রস গ্রহণ করে ও নিজের 

রস নিঃসারণ করে, তাহার আনন্দ এই শেষোক্ত পক্ষ অপেক্ষা যে বেশী 

হয়__তাহা অনুমান করী বোধহয় অন্যায় হইবে না। আরো! একটা যুক্তি, 

এই সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া চলে। ক্রমাগত কটিদেশ আন্দোলন, 

আপনার বানুদ্বয়ের উপর সমস্ত দেহের ভারার্পণ প্রভৃতির দ্বারা পুরুষ যতটা 

পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন, নারী ততটা হন না) পরন্ত অধিকতর 

সুবিধাজনক স্থিতির মধ্যে থাকিয়! স্বরতের আগাগোড়াই রমণী প্রায় 

সমান মুখ বোধ করেন। পুকুষ প্রথমে কিছুক্ষণ ও বীর্ষন্থলনের 

সমসময়ে ক্ষণিকের জন্য সুখান্ুভব করেন । তাহার কারণ, সুরতের 

আগ্যন্তকাল নারীর ভগনালীর মধাস্থ বার্থোলিন্ গ্রস্থিদ্ধয় হইতে একপ্রকার 

পালা রস টুয়াইয়া পড়ে, পরিশেষে পুরুষের শুত্রক্ষয়ের অনুরূপ ঘন রস- 

নিষেক ত আছেই। যাহাহউক, এই রসঘয় সম্বন্ধে পরে আরো কিছু 
বলিব। সার্ঘদিসহআাধিক কাঁল পূর্বে ভারতীয় যৌনজ্ঞানের অন্রান্ত পণ্ডিত 
বাব্য ষে বলিয়াছেন,_স্ুরতান্তে সুথৎ পুংসাং স্ত্রীণাং তু সততৎ সুখং,” 

তাহার যথার্থতা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাঁশ নাই &। 

নারীর কাম-কেন্ত্র অবশ্ত জনন-যস্ত্রের মধ্যে পুরুষের মতোই নিবন্ধ 

বটে; কিন্তু তাহার শাখা-প্রশাখা শরীরের সব” অঙ্গে ছড়াইয়া আছে। 
ঢল পাপ পর শর সা 

৮. কামসথত্র, সন্প্রয়োগিকাধিকরণম্: ১ম অধ্যায়, ২০। 

বাৎন্তায়ন কিন্ত বহু যুক্তি প্রদশন করিয়া, বাভ্রবোর « ই মত খগুনের জন্য চেষ্টিত 
হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, “তেনোভয়োরপি সদুশী সখ প্রতিপত্ভিরিতি” অর্থাৎ উভয়েউ 
সমানভাবে রতিক্রিয়ার কর্ত' বলিয়। উভয়েরই কুখামুব মান হইয়। থাকে 1--ইহার 
সহিতত্সামরা একমত হইতে পারি না। তবে মু'নপ্রবর স্বীকার করিয়াছেন ষে, 
রতিক্রিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হইলে কিংবা পুরুষের বীধপ্রক্ষেপ শীঘ্র না ঘটলে, 
রমণীগণ নিবিড়তর পুলকপ্রাপ্ত হন । এতৎসম্বদ্দে আমাদিগকে অতঃপর একটু বিশদ 
আলোচন। করিতে হইবে। 



২০৮ যৌনক্ষুধার বৈশিষ্ট 
সস পাশাপাশি আশা পা পাশে পাপ আল পপ পা পা আপ থে পাস পাপা সী শী পিসি সস 

যৌন-যন্ত্রের জটিলতা পুরুষরা কিন্তু এ কথাট! অনেক সময় ভূলির! যান্। 

যৌন-ন্ত্রাদ্ি স্ত্রীলোকের মধ্যে এত জটল 

ব্লিয়াই যৌন-জীবন সন্বপ্ধে অজ্ঞ পুরুব তাহার 

প্রতি স্থুবিচার করিতে ভুলিয়া! যান্ এবং তাহাকে অন্থথী করিয়া তুলেন। 

পুরুষের. মনে কামনার উদয় হইলে, তাহার সাড়া গিয়া পড়ে তৎক্ষণাৎ 

জনন-ন্ত্ে, এবং উচ্ডিত লিঙ্গমূলেই তাহা'র সকল উত্তেজনা যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া 

পড়ে ; তখন তাহারই চরিতার্থতার উপরই মনের চক্রিতার্থতা নির্ভর করে। 

কিন্তু স্ত্রীলোকের সব অঙ্গে কামনার কিনণ-রশ্মি ছড়াইয়া পড়ে । তন্মধ্যে 

অপেক্ষাকৃত নিবিড়ভাবে ইহার আবেশ হয় অন্তত চারিটি জায়গায়__ 

(১) জিহবা, ওঠ ও গণ্মূল, (২) স্তন-বৃস্ত, (৩) ভগাঙ্থুর (1160715 ) 

ও (৪) যোনিনালি ও তাহার শেষ প্রান্তস্থ জরায়ু মুখ । 

রমণীগণ চাহেন, সর্ব নিম্নেরটিকে অধিগম্য করিবার কালে তে 

বটেই-অপিচ তাহার পুবেই, প্রথম ছুইটি বা তিনটি শাখা-কেন্দ্রের প্রতি 
পুরুষের যেন সমধিক দুষ্টি পড়ে। নারীর ষে পুরুষের চেয়ে কামোদ্রেক 

সহজে হয় না, হইলেও তৎসম্বন্ধে বাহত উদ্বাসীন থাকিতে বা অল্লায়াসে 

চাপিয়া থাকিতে পারে, তাহার প্রধান কারণ হইল--এই কামকেন্দ্রের 
ব্যাপকতা । অধরদেশে পুরুষের উপধু্পরি কয়েকটি উত্তপ্ত চুম্বনেই নারী 
সন্তষ্ট হইতে পারে, কিন্তু নারীর সহ চুম্বনে পুরুষ তাহার লালসার পুর্ণ 
আহার্য পায় না। 

অর্থাৎ পুরুষের কামতৃষ্কার একটি মাত্র হেড অফিদ্ আছে--তাহার 
জনন-ন্ত্রে। বড় বড় ব্যাঙ্কের মতো! নারীর হেড্অফিন্ ব্যতীত 

কতকগুলি ব্রাঞ্চ-অফিস আছে? ইহারাও পুরাপুরিভাবে বস্তুগত 

প্রেমের লেন্দেন করে। লালসা-তৃপ্তির সময় স্বার্থপর পুরুষগণ 
সচরাচর হেড্আফিসের দিকেই তাহাদের সমস্ত তন্-মন প্রসারিত 

ও বাপকতা 
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7 শীীিসিস্পিসশীপীশা পেশা শী সস্পপপা শে শীপশািলা এ তপ্ত শশা পট পাপ পপ ্পপ 

করিয়া দেন, ব্রাঞ্চআফিসগুলির দিকে আদৌ মনোষোগ দেন না। 
দংশন, পীড়ন, চোষণ, হস্ত-বিলেপন (সুড়সুড়ি) প্রন্থৃতি দ্বারা ব্রাঞ্চ- 
আফিসগুলিকে উত্তেজিত করিতে পারিলে, হেড-আফিসও উত্তেজিত হয়, 

এবং এই উত্তেজনার ভাবাতিশয্যে নারীর সমস্ত শরীর পুলক-স্পন্দিত 
হইতে থাকে। 

সহবাসের সময় বছ নারী যে নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহার প্রধানতম ' 

কারণই হইল--তীাহার। সকল কেন্দ্রে যথোচিতভাবে উদ্দীপিত হইয়া 
উঠেন না। 

প্রত্যেক পুরুষকে প্রেম-জীবনের এই মহাঁসত্য কয়টি উপলব্ধি 
করিতে হইবে যে, (১) নারীর দেহে কাম-কেন্দ্র একাধিক, 
নারীর রাগসাঁধনে উহাদের কোনটিকে উপেক্ষা করিলে 
চলিবে না ; (২)সমগ্র বিবাহিত জীবনে প্রত্যেক সন্গমের পূর্বেই 
চুম্বন, সন্বাহন, বিলেপন, চোষণাদি দ্বারা স্ত্রীর যথাবিহিত রাগ 
ও ভাবসধশার কর! উচিত, নচেৎ তাহা বলাতকারেরই 
নামান্তর হয় ; (৩) স্থরতস্থখে নারীও অন্তত অর্ধেক অংশীদার,__ 
পুরুষের ভোগরাগের অনড়, অসাড়, অসংবেদনশীল যন্ত্রনরূপ 
হইয়া থাকিতে সে প্লানি ও ঘৃণাবোধ করে; (৪) নারীর 
কামোন্তেজনা সহজে জন্মে না, এবং একবার জন্মিলে, তাহা 
সহজে ও সল্প সময়ের মধ্যে অবসাদ লাভ করে না। 

নারীর ঘৌনজীবনের একট। উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব তাহার খতুম্রাব। 
পূর্বেই ব্লিয়াছি (এবং পুনরায় বলা বোধহয় অনাবস্ঠাক) যে, প্রতি আটাঁশ 

'খাতুত্রাব ও দিন, অন্তর বারোতর হইতে পরতাল্লিশ 
ছেচল্লিশ বংসর বয়স পর্যস্ত প্রত্যেক সুস্থ রমণীর 

০ প্রতি চান্ত্রমাসে একবার করি! খতুআাবি হয়। 
১৪ 
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খতুন্রাব তিন হইতে পাচ দিন পর্যস্ত স্থায়ী হয় এবং এই কয় দিনে তিন 

হইতে পাঁচ আউন্স. (দেড় হইতে আড়াই-ছটাঁক ) পরিমাণ জরামু 
গাত্রের শ্লেম্বার টুক্র! ও অন্ঠান্ত ক্লেদ-মিশ্রিত গা? শোণিত নিঃস্থত হুইয়] 

থাকে। অবশ্য অন্স্থ বা রুগ্ণ স্ত্রীলোকের খতুআাবের স্থায়িত্ব বা 

পরিমাণ কম-বেশী হইতে পারে এবং উহা অনিয়মিতভাবে আব্ষ্ভীত 

'হুইতে পারে। 

যাহাহউক, সম্প্রতি জগতের সব্ত্র কোন কোন স্ত্রীলোকের খুতুকাল- 

চক্র দ্বিধা বিভক্ত হুইয়! বাইতে দেখা যায় অর্থাৎ প্রতি মাসিক প্রধান 

খতু আরম্তের চৌদ্দ-পনের দিনের মাথায় আর একট! ক্ষুত্র খতুত্রাবের 
আবিভাব দেখা যায়। ইহার স্থায়িত্বকাল সাধারণত দুই দিনের বেশী হয় 

না। এই লময় কাহারে ঈষৎ রক্তত্রাব হয়, কাহারো বা রক্তবিহীন প্রচুর 
শ্লেম্মামিশ্রিত লসীকা (অর্থাৎ রক্তের ঘোলাটে হরিদ্রাভ জলীয়াংশ ) 

নির্গত হয়, কুক্ষিতে বেদনা বোধ হর, মনে ঈষৎ চাঞ্চল্ভাব আসে, এবং 

দেহের উত্তীপও সামান্য বাড়িয়া যায়। বহু শিক্ষিতা ও অর্ধশিক্ষিতা 

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের নিকট এ ঘটনা অজ্ঞাত নহে। জার্মান্ 

দেহবৈজ্ঞানিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন “নব্থতু” বা “মধ্যখ্খতু” (19১৪০- 

05008092010 01 01 1669190101067 ). 

আভ্যন্তরিক যৌন-যন্ত্রাদির ক্রিয়াসংস্থান ও খতুআাব, গর্ভাধান প্রভৃতি 

সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক, আরবিক্ ও হিন্দু কামশান্ত্রে যে সকল ভ্রাত্তিপূর্ণ 
জ্ঞানের অবতারণা কর! হইয়াছিল, উনবিংশ ও বিংশ শতাবীর পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞান সেগুলির নিরসন করিয়া দিয়া, আমাদের ধন্তবাদভাজন 

হুইন়্াছে। অনেকেই বোধ হয় জানেশ যে, চান্দ্রমাসিক ওই ল্লাবের 

রক্ত শৃন্গর্ত “জরায়ু বা গর্ভাশয়ের (1069708)% মধ্য হইতে 

* আমাদের দেঁশে চলিত কথায় জরারুকে অনেক রমণীই 'নাড়ী” ব। 'পো-নাড়ী' 

স্পা সপ পাপ শীল পাপা পাশা সপ পপ 
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আসে; কিস্তকেন আসে-_ তাহারে টনি নট আবিষ্কার করিতে 

নব্য-বৈজ্ঞানিকগণ পশ্চাৎপদ্ব হন্ নাই। 

কিন্ত প্রয়োজনীয়তার*অন্ুরোধে এই উত্তরের আভাবটুকু দিয়! যাইবার 

পৃবে? সাধারণ পাঠকদিগের দৃষ্টি আর এক জোড়া আবশ্তকীয় যন্ত্রষগলের 
ক্রকীট গ্রতি না ফিরাইলে চলিবে না। দের 

নাম অগ্ডাণুকোষ” (০5%165 ),--দেখিতে . 

অনেকটা পৌবপার্বণের সিদ্ধপিঠার ন্যায়। জরায়ুর অনতিদুরে 
দক্ষিণে ও বামে ছুইটি অগ্াণুকোষের অবস্থান | ইহাদের কার্য হইল-_ 

প্রতি চান্দ্রমাসে একবার (কাহারে! মতে হুইবার ) করিয়া! একটি ( কচিৎ 

হরত ছুইটি ) অকিক্ষুদ্র পরিণতাকার অণ্ডাণু আপন গাত্রপৃষ্ঠের একবিন্দু স্থান 

উত্ভিন্ন করিয়া বাহির করিয়া! দেওয়া । পুস্তকের উপক্রমণিকায়ই বলিয়াছি 

যে, নারীর অগ্তীণুকোষদ্বয় পুরুষের অগুকোষদ্বয়ের ( 608610169 ) সহিত 

তুলনীয় । অগ্ডকোষদ্ধয়ের মধ্যে যেমন কৃমির স্তায় চলচ্ছক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষু্র 

“শুক্রকীটের জন্ম হয়, তেমনি স্ত্রীলোকদের অগ্ডাণুকোবদ্বয়ের মধ্যে 
শুক্রকীট অপেক্ষা ঈষৎ ড় ( অথচ কোনটিকেই অন্ুবীক্ষ্য-যন্ত্র ঝতিরেকে 

পর্যবেক্ষণ করা যায় না ) “অগ্তাণুর উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতি। প্রতি 

চান্দ্রমাসের একটি বিশেষ দ্বিনে একদিকের অগ্ডাণুকোষের গাত্র ফাটিয়া 

যখন একটি অগ্তীণু বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে, তখন 'অগ্তাণুপ্রবা, 

€77811001ঞ70. 00১৪৪ ) নামক শীর্ণ অসরল, নলাঁকার যন্ত্রের চওড়1 মুখ 

ঈষৎ অবনমিত হইয়া, ও পরিপক্ক অগ্ডাণুকে নিজের মধ্যে শোষণ করিয়া 

অগ্াণু ও শু 

বলিয়া থাকেন; জরাযূঘটিত কোন ব্যায়াম হইলে, ঢাহাকে 'নাড়ীর অনুথ' বল! 
হ্য়। কিন রাহুকে নাডী বলার কোন সত কারণ নাই; এবং শরীরসংস্থান-মতে 
উহ! ভ্রমাত্বক। একমাত্র 091৮9 অর্থেই নাডী শব্ধ ব্যবহার্য। [৪৪ পর্ঠার 

পাদটাক। দেখুন ।] 
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সী ীিীশিটী 

লয়। উভয় অীপুপরবারই এক এক প্রান্ত থাকে জরায়ুর সহিত যুক্ত। 

সুতরাং জরায়ুমুখে বীর্যম্থলনের পর, অসংখ্য শুক্রকীট জরায়ুর ভিতর 

প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং উহাদের কয়েকটি কমিবৎ ধীরে ধারে জরায়ুর 

ভিতর গাত্র বাহিয়। উপরে উঠিয়া যেকোন একটি অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যে 

প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ প্রবেশ করিয়া, বদি তাহারা কোন অগ্ডাণুকে 

সম্মুথে দেখিতে পায়, তাহাহইলে যেকোন একটি শুক্রকীট নিজের 

মস্তকভাগ কোমল অগ্াণুগাত্রে বিদ্ধ করিয়া দিয়া, আপনার সত্বা 

বিসর্জন করে। ইহাকেই বলে জীবাস্কুর, এবং এই ব্যাপারকেই বল৷ যায় 

গর্ভোপক্রম (90010096101) ). 

কিন্তু অনুকূল অবস্থায় এই ভীবান্কুরকে (অর্থাৎ অপ্তাগুসুক্রকীটের 

যন্ত সংমিশ্রণ ) বুক্ষবীজের ন্তাঁয় জরায়ুর গাত্রে প্রোথিত না হইলে, উহা 

রা ু স্ফোটন টিকিট অস্কুরিত হইয়া উঠে না, বা 

ভ্রণস্থপ্রির সুচনা! করিতে পারে না। জরামু- 

অভ্যন্তরের শ্রেম্মাময় ও পেণীময় আস্তরণ সম্ভবনীয় জীবস্থষ্টির নিমিত্ত 

সবতোভাবে প্রস্তুত করিবার জন্য, অথব। জীবস্থষ্টির সম্তভবনীয়তার কাল 

অতিক্রান্ত হইলে উহার ভিতরকার মৃত শুক্রকীটার্দির দেহাবশেষ ও 

পুরাতন চর্মাদি পরিফার করিয়া ফেলিবার জন্ঠ, প্রতি আটাশ৪দিন অন্তর 

একটা করিয়া খতুল্রাবের উৎপত্তি হয়। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, 

খতুত্রাব আরম্তের অব্যবহিত পুর্বে অথবা উহার লমসময়ে অগ্ডাঁগুকোষ্থ 

এক-একটি গ্র্যাফিয্যান্ ফলিক ফাটিয়া এক-একটি পরিণত অন্তু 

বাহির হইয়। আসে; ইহাকে আমরা 'অপ্তাণুক্ফোটন” ( ০৪196100 ) 

বলিতে পারি। 

তৎপরে উহ! অগ্ডাণুপ্রবার মধ্যে আলিয়া! সাধারণত ৭1৮ দিন পর্যস্ক 

সতেজ ও কার্ধক্ষম অবস্থায় থাকিতে পারে। ইতোমধ্যে উহ কোন শুক্র 
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কীটের সাক্ষাৎকার পাইয়া! তাহার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে তো ভাল; 
নচেং নিস্তেজ হইয়া সেইখানেই অনান্াত কুম্ত্রমের মতো শুকাইয়া যায় । 

কোন কোনটি আবার সতেজ অবস্থার বিপথে পরিচালিত হইয়া উদ্দর- 
গহ্বরে আসিয়া মারা গড়ে ।,..যাহাহউক, কোন কোন পণ্ডিত 
কিন্ত মত প্রকাশ করিতেছেন যে, শেষখাতুক্রাব-স্থচনার চৌদ্দ হইতে আঠার 
দিন পরে অগ্তাণুক্ফোটন হর *। আমাদের কিন্তু মনে হয়, প্রতি চান্দ্রমাসে 
প্রত্যেক দ্রকের অগ্ডাণুকোষ হইতেই একবার করিয়। অপ্তাণুস্ফোটন হয়) 
অর্থাৎ খতুত্রাব আরম্তের পর চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দ্িবসের সন্নিকটে 
একবার, পুনরায় অষ্টাবিংশ বা উনত্রিংণ দিবসের মাথায় একবার । এই 
মতবাদ কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত একেবারে উড়াইয়া দিতে 
পারিতেছেন না; এবং উহা' স্বীকার করিয়া! লইলে, নারীর কাম-জীবনের 
একটি নিগুঢ় তথ্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সহজপাধ্য হইয়] পড়ে । 
সেই তথ্যটি বুঝাইবার জন্যই এতগুলি কথার অবতারণা করিতে হইল | 

মানুষ ব্যর্তীত অন প্রাণীর ভিতর মাসে মাসে নিরমিত খাতুম্রাবের 

রীতি নাই; কেবল নিশ্পুচ্ছ বানর জাতীয় জীবের (গরিলা, শীম্পাঞ্জি, 
ওরাংউটাং ও উল্লুকের ) স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রায় প্রতিমাসে একবার 
মনযোতর প্রাদীগতে করিয়! খতুস্াব টা জন করা জা | 

নো তবে মানুষের মতো ঠিক আটাঁশ দিন অন্তর 

হি উহ্থার আবির্ভাব হয় কিনা, তৎসম্বন্ধে এখনে! 

বিস্তৃত অনুসন্ধানের দ্বার! স্থিরনিশ্চিত হওয়া! যাঁয় নাই। গাভী, কুকুর, 

ঘোটক, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণীদিগের মধ্যে কখনো খুব 
ডা 

* £0019000 08091]5 00005 100:6890 .0 618110661) 0859 9161 

079 10981010106 0: 0)6 1986 1061090080100---1, 19060109010, 2 1), 

06, 017. 0, ৪9. ্ ৃ 

৯ সপ শা লা শপ সপ 
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অনিয়মিতভাবে যোনিনালি হইতে ছুই তিন দিন যাবৎ শ্বেত ব৷ ঘোলাটে 

রঙের শ্রাব হইতে দেখা যায় ; উহাকে অবশ্ প্রকৃত খতুক্সাব বলিয়া 

অভিহিত করা চলে না। 

অন্তান্ত স্তন্যপায়ী স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে বৎসরের মধ্যে একবার কিংবা 

দুইবার যৌনসম্মিলনের জন্য একটা সহজ প্রেরণা জাগে । তখন 
তাহাদের সমস্ত দেছের ভিতর একট] অস্থিরতা, একট অস্বাভাবিক 

উত্তাপ ও আহার্য-গ্রহণে বিতৃষ্ণার ভাব আসে যোনিমুখও স্থানীয় 
ঘর্মন্রাবী গ্রন্থিনিঃশত রসে অত্যন্ত সিক্ত ও ঈষত স্ফীত হইয়! উঠে ; সমস্ত 

গাত্র হইতে একটা তীব্র গন্ধ নির্গত হয়। পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যেও 
অনেকটা এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে দেখা বায় । ইংরাজ-বৈজ্ঞানিকগণ 
ইঙার নাম দিয়াছেন, 405899,৮ 4706, বা “81000” 

সাধারণত হেমন্ত ও বসন্তকালে 0930:08 অর্থাৎ উচ্চ প্রাণীদের 

আসঙ্গকাম প্রন্ফুরিত হইয়া উঠে। এই তু ছুইটিতে অধিকাংশ 

প্রাণীজগৎ একদিকে যেমন পুনঃপুন কয়েকদিন ধরিয়া! যৌনসম্ভোগে নিরত 

হুয়, অন্যদিকে তেমনি সুনিশ্চিত নবজীবনদানের সুচনা করে। নিয়শ্রেণীর 

কীটাদি, মত্ম্তজাতি ও গৃহপালিত বা গৃহাশ্রিত বিহঙ্গমকুল ব্যতীত অন্ত 

সমস্ত ইতর প্রাণী বহুলাংশে এই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন । মানুষ ও বানর- 

জাতীর প্রাণী ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সকল স্তরী-প্রাণীরই এক, ছুই-বা তিনবার 

পুরুষ সংসর্গে সুনিশ্চিত গর্ভোৎপন্তি হয় । 

মেরুদগুবিশিষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যে বৎসরের একটি বা ছুইটি খতুর 
করটি মাত্র দিনে আসঙ্গলিগ্প! উদ্দীপিত করা হইতেই আমরা বুঝিতে 
পারি যে, প্রক্কতিদেবী উহাদিগকে এই অন্ধ অসংজ্ঞাত সহজ সংস্কারের 

বশবর্তী করিয়া কেবল প্রজননের উদ্দেন্ত সাধন করাইয়া! লইতেছেন। কিন্তু 
নিশ্ুচ্ছ বানর ও মনুষ্ের বেলায় ওই সহজ সংস্কারকে বুদ্ধির জোয়ালে 
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ভুড়িয়৷ ক্রমশ সুস্পষ্ট, স্থলভতর, স্থমাজিত ও শেচ্ছাধীন করা হইয়াছে ; 
কারণ সার! বসরের কয়েকটি দিন নছে-_-প্রতি মাসের কয়েকটি দ্বিনেই 
তাহাদের সন্তোগেচ্ছা আপনাআপনি জাগে। শুধু প্রজাস্ৃষ্টির 
উদ্দেণ্তেই যদি মানুষেব যৌনক্ষুধার স্থষ্টি হইয়! থাকে, তাহাহইলে বৎসরে 

একবার অথবা ছুই-তিন বৎসর অন্তর এক-একবার উহা বিকশিত 

হইলেই তো চলিতে পারিত ! 

শীতপ্রধান দেশের রমণীগণের যৌন-জীবনের ইতিহাস অধ্যয়ন করিযা 

দেখ! যাইতেছে যে, সাধারণত সুস্থ, সবল, মোটামুটি কায়িক পরিশ্রমী, 

স্বয়মাগত অনতিশিক্ষিত পল্লীবাসিনী ভদ্রমহিলারা স্থলভাবে 

প্রতি চৌদ্দ দিন অস্তর শ্বয়স্ুব কাম-জোয়ার 
কাঁম'জোয়ার অনুভব করেন। ডাঃ মেরী ষ্টোপ্স বলিতেছেন 

যে, তাহাদের দেশের উপরিবণিত শ্রেণীর রমণীগণের ম্বতস্ুর্ত কামন! 

জাগে মাসিক খতু-আরস্তের দুই-এক দিন পূর্বে এবং খতু-আরগ্তের ত্রয়োদশ 

বা চতু্শ দিবসে । একটি কাম-জোয়ার তিন দিন, অন্তটি চারি দিবস 
কাল স্থায়ী *। এই শেষের প্রেরণাটিই হয় সব চেয়ে নিবিড় ও 
চাঞ্চল্যকর 1+। কিস্তু হ্াভলক্ এলিস্ তাহার বিরাট প্রামাণিক গ্রন্থে 

ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদ্বিগের এই বিষয়ক অনুসন্ধানের 

যে ফলসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্ষ্টে জানা যায় যে, সাধারণত 

পাশ্চাত্য রমণীগণের স্বতোৎসারিত কামের প্রেরণা জাগে খতুম্রাবের 

অব্যবহিত পূর্বের ছুই-তিন দিনে, খাতুত্রাব-সময়ে এবং খতুম্রাবের অব্যবহিত 

পরের ছুই-তিন দ্বিনে। 

+% 7719101400% 00৯ 7218010000৭ ৮5৮ চা" নু. 4 
31097818811, 10. 138, 

* 11811) [0] ৮5 11. 0:969098, 7), 3০. 728. 10, (720৮ 
30910 16979, 1927 ) 00, 2449, 
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আমাদের দেশের রমণীগণের কাম-জোয়ার আগমনের একট। সাধারণ 

নিয়ম-ৃত্র ও কার্ষ-কারণ-সন্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম 
নারীর কাম-জোয়ারের ঘে, পাশ্চাত্য রমণীগণের কাম-জাগৃতির নিয়ম 

আমাদের দেশের নারীদিগের সহিত ঠিক 

থাপ্ না খাইলেও উভয়ের মধ্যে একট স্কুল 

'সামঞ্জন্ত আছে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে উভয় দেশের রমণীগণের গ্রতি 

প্রযোজ্য একটা সাধারণ নিয়ম-ভিত্তি স্থাপন করা খুব কষ্টসাধ্য নছে। 

পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে যে, এক একটি চান্দ্রমাস লইয়া রমপ্লীগণের এক-একটি 
খতু-মাস গঠিত, অর্থাৎ আটাশ দিন পর পর তাহাদের খতুতাব হয়। 
অনেক নামজাদা! যৌন-বৈজ্ঞানিক বু গবেষণার পর একমত হইয়! 

স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক সুস্থ শ্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক কাম- 

জাতির সহিত একদিকে তাহার খতুমাব ও অন্যদিকে চান্দ্রমাসের 

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; হয় তাহা প্রতি আটাশ দিন অন্তর, নচে আটাশের 

কোনে! সমবিভাজ্য সংখ্যক দিনের মাথায় আত্মপ্রকাশ করে। 

আমর! এই মতবাদকে আর একটু পরিমাজিত ও ব্যাপক করিতে 

উহার সহিত এই কর়টি কথ! যোগ করিয়া দিতে পারি যে, নারীর কাম- 

জাগৃতির সহিত শুধু খতুম্রাবের নহে, অগ্ীণুক্ফোটনেরও একট নিবিড় 
সম্পর্ক রহিয়াছে । 

আচ্ছা, আটাশকে সমান ভাগ করিয়া ষেমন চৌদ্দ পাইতেছি, আবার 
তেমনি চৌন্বকে সমান তাগ করিলে সাত পাই। নাতিব্যাপক স্থানীয় 

অনুসন্ধানের ফলে আমর! এই সত্যে উপনীত হুইয়াছি যে, আমাদের 

দেশেব স্বান্ত্যবতী, প্রাপুবয়ন্কা, নাঁতিশিক্ষিতা, কর্মঠা রমণীগণ প্রতি সাত 

দিন অন্তর অথবা প্রতি সপ্তম দ্বিনের কাছাকাছি কোন সময় এক-একটি 

“কাম-জোয়ার অন্ুভধ করেন। পূর্বে ইব়ৌরোপীয় রমণীগণের প্রতি কাম- 

সময় নির্দেশ 
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জোয়ারের স্থার্িত্বকাল তিন বা চারি দ্বিন বলিয়া উক্ত হইয়াছে; 
কিন্তু ভারতবর্ষে রমণী-বিশেষে, বয়স-বিশেষে বা শহর ও পল্লী-বিশেষে 

বিভিন্ন কাম-জোয়ারের, স্থায়িত্ব কিছু হম্ব-দীর্ঘ হইলেও একটা সারবজনীন্ 

নিয়ম-গঠনের খাতিরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, সচরাচর 

খতুপুবিক্ কাম-জোয়ারটির অথবা! খতুর অব্যবহিত পরের কাম-জোয়ারটির 
স্থায়িত্ব-কাল মোটামুটি তিন দিন, এবং বাকী কাম-জোয়ারগুলি স্থায়িত্ব-" 
কাল একদিন মাত্র। স্থৃতরাঁং দেখ যাইতেছে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কা, 

প্রেমবতী, স্বাস্থাপূর্ণা রমণীর প্রতি আটাশদিনের মধ্যে চারিবার কাম- 

জোয়ার আসে এবং এই চারিটি কাম-জোরারের মোটু ভোগ-কাল 
স্থলভাবে পাচ-ছয় দিন। 

কিন্তু “দিন” শব্দটি এতক্ষণ নিবিবাদে ব্যবহার করিয়া আসিয়া, সুঙ্ 

বিচারক্ষেত্রে উহার বাবহারে আমরা নিজেরাই আপত্তি তুলিতেছি। “দিন” 

না বলিয়া! “তিথি” বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, চন্দ্রমাস আটাশ 

দিনের মাস) লইয়৷ যাহাদ্দের কারবার, তীহাদ্িগের তিথি এড়াইয়া 

যাওয়া তো চলে না। সাধারণ পাঠককে ব্যাপারটা একটু ভাঙ্গিয়া 

বলিতে হইবে ।...মানুষ আপন প্রয়োজন অনুসারে বার ও দ্বিন তৈয়ার 

করিয়া লইয়াছে,_ইহার সহিত স্থর্যের যতখানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, চন্দ্রের 

তদ্রপ নহে । তিথি হুইল চন্দ্রের কালাংশ। খু হিসাবে হৃর্ষের অবস্থানের 

তারতম্য ঘটায় দ্িনমান-রাত্রিমান ঈষৎ ছোট-বড় হয়, এক একটী তিথিরও 

ভোগ-কাল তেমনি ছোট-বড় হইয়া থাকে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে 

দিনমান-রাত্রিমান ছোট-বড় হইলেও আমাদের ঠিসাবের সুবিধার জন্ত 

২৪ ঘটা লইয়া এক একটি দ্বিন বা বার খাড়া করা হইয়াছে (যদিও 
হওয়া! উচিত-_-এক ্ুর্যোদয় হইতে আর এক নুর্যোদয়-কাল পর্যন্ত )। 

মোটামুটি হিসাবে দেখ! যাইতেছে, আটাশ দিনে এক-একটি চান্্রমাস 

সস 
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হয়। আমর! যে মাস ধরিয়! কার্য করি ও পঞ্জিকার গণন। অধ্যয়ন করি, 

তাহা! সৌর মাস-_সাধারণত ২৯ হইতে ৩১ দিন লইয়া সেইরূপ একটি মাস 

গঠিত। একটি চান্জ্রমাসকে অসমান ত্রিশ অংশে ভাগ করিয়া এক-এক 

অংশকে তিথি বলিয়া অভিহিত করা হইরাচে | ৯৫টি তিথিতে এক পক্ষ; 

দুই পক্ষ (শুরু ও কৃষ্ণ) লইয়া এক-একটি চান্দ্রমাসরূপী বিহলের স্থষ্টি | 

পূর্বেই বলিয়াছি, খু বিশেষে এক-একটি তিথি ছোট-বড় হয়। সেইজন্য 
এক দ্বিনের (২৪ ঘণ্টার ) মধ্যে একটি সম্পূর্ণ তিথি ও তাহার অগ্রে বা 
পশ্চাতে একটি তিথির কিয়দংশ, নতুবা অগ্র-পশ্চাৎ আরে! ছুইটি তিথির 

কিয়দংশ, সম্মিলিত হইতে দেখা যায়; এই শেষোক্ত সংঘটনকেই ত্র্যহম্পর্শ 

বলে। কাজে কাজেই ঠিক আটাশ দ্রিনের মধ্যেই যে ৩০টি তিথির ( অর্থাৎ 

কষ্ণ প্রতিপদ হইতে পুর্ণিম! পর্যন্ত ) ভোগকাল শেষ হইবে, এমন কোন 

কথা নাই। হয়ত কোন চান্দ্রমাস পউনে আটাশ, কোনটি সওয়া আটাশ, 

কোনটি সাড়ে আটাশ, কোনটি পউনে আটাশ, কোনটি বা সওয়া উনত্রিশ 

দিনেও শেষ হয়। সুতরাং রমণীর খতৃম্রাব খুব নিয়মিত হইলেও ঠিক 
আটাশ দিন অস্তেই যে আরম্ত হইবে, এরূপ কথা নিশ্চয়তার সহিত বল! 

চলে না। 

কিন্ত ঠিক্ গ্রৃতি চান্দ্রমাসের প্রথম তিথি অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে 

জগতের প্রত্যেক অথবা অধিকাংশ রমণীর খতুম্রাব আরম্ভ হয় কি নাঁ_ 

এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা ম্বাভাবিক। একজন জার্মান ও একজন ইংরাজ 

বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় রমণীগণ কোন “0081030 30610009” 

অনুসরণ করে কিনা, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন । ইঙার 

মীমাংসার ভন্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই) কিন্তু গত তিন বৎসরের 

মধ্যে বিভন্ন সামাজিক স্তরের, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন স্থানীয় মাত্র 

ছাগ্সান্ন জন রমলীর এগারটি হইতে আঠারটি অন্ুত্রমিক খতুন্রাব- 



নরনারীর যৌনবোধ ২১৯ 
শপ সপাসসপ্ল পপ পলা, পেশী সপ পপ পপ এ 

সময়ের স্তুনির্ণাত হিসাব আমাদের হাতে আসিয়াছে। বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই মহিলারা নিজে এই হিসাব রাখিয়াছেন; অবশিষ্ট স্থলে 

তাহাদের স্বামী রাখিয়ছেন, এবং পর্যবেক্ষণ-কালের আগাগোড়াই পঞ্জিকার 

সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখিতে ক্রটি করেন নাই। 

কোন কোন ক্ষেত্রে খাতৃত্রীব ঠিক কোন্ সময়টিতে আরম্ভ হইল, তাহা 

ধরা যায় নাই। কারণ হয়ত উহ! রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় অথবা দ্বিবর্সের 

এক কর্মব্যস্ততার ক্ষণে নিংসাড়ে শ্বুক হইয়া গিয়াছে ও কয়েক ঘণ্টা 

পবে উহ্থার আবির্ভীব সম্বন্ধে রমণী সচেতন হইয়াছেন। যাহাহউক, 

এতৎসম্বন্বীয় বিভিন্ন প্রতিবেদনগুলি তফশিন্বন্দী করিবার পর আমরা 

দেখিতে পাইতেছি যে, বত্রিশ জন রমণী (বয়স ২১ হইতে ৩৬ বংসর, 

মোটামুটি সুস্থ ও পুত্রব্তী ) পুণিমার শেষদিকে বা কৃষ্ণ প্রতিপদের 
প্রথম ভাগে মাসিক খতুশোণিত দর্শন করিরাছেন। তের জন 

রমণী শুক্লা সপ্তমী বা অষ্টমী তিথির মধ্যে খতুম্রাবের আবির্ভাব লক্ষ্য 

করিয়াছেন। অবশিষ্ট এগার জনের মধ্যে কাহারো কোন খু আন্ত 

হইয়াছে হয়ত শুরা ভ্রয়োদণীতে, কোনটি ব! শুর চতুর্দশীতে, কোনটি বা 
পৃণিমায়, কোনটি বা কৃষ্ণা দ্বাদশীর ভোগকালে ইহাদের মধো আবার 
চারিজনের দেখিতেছি, অধিকাংশ খতুত্রাব আরম্ভ হইয়াছে কৃষ্ণ চতুর্দশীর 

শেধাশেষি কালে বা অমাবস্যায়। স্তুতরাং এই শেষোক্ত এগার জনকে 

আমরা “অনিয়মিত খতুল্রাবী এই পর্যায়ে আপাতত রাখিয়া ধিলাম। 
এক্ষণে আমামের এই নিতান্ত সন্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে পর্যবেক্ষণের 

ফল যদি সমগ্র বাঙ্গালা দেশের প্রাপ্তবয়স্ক রমণীর উপর প্রযুক্ত করা যায়, 

তাঙাহইলে বলিতে হইবে ধৈ, শতকরা! ৫৪ জন রমণীর মাসিক 

খতুন্রাব আরম্ত হয় পূর্ণিমার শেষাংশে ব! কৃষ্প্রতিপদের প্রথমাংশে 3 
শতকর। ২৩'২১ জন রমণীর মাসিক খহুম্াব আরস্ত হয় কৃষ্ণ সপ্তমী বা 
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অষ্টমীতে ; শতকর! ৭"১৪ জন রমণীর খতুমাব আরম্ভ হয় কৃষ্ণ চতুর্দশী 

বা অমবন্তা তিথিতে । ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে অবশ্ঠ এই হিসাবের কিছু 

তারতম্য ঘটিবে ; কিন্তু প্রত্যেক হিসাব-পত্রের ফলাফলই একটি সত্যের 

প্রতি আমাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়! দিবে যে, জগতের বেশীর ভাগ 

রমণীই পুরণিমার নিশি-শেষে বা উহার কাছাকাছি সময়ে খতুদর্শন করেন। 

বাঁহারা অবশিষ্ট থাকেন, তাহাদ্দিগের অধিকাংশ হয় শুরা সপ্তমী বাঁ 

অষ্টমী, নচেৎ কৃষ্ণা চতুর্দশী বা অমাবস্তায় এই সুপরিচিত অতিথির 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। 

এক্ষণে বাঙ্গালীর রমণীদিগের ম্বতঃসঞ্জাত কামনা-জোয়ার সম্বন্ধে 

স্কুটতর নির্দেশ দ্বিবার পুর্বে রমণীদিগের খতুত্রাবের সহিত চান্দ্রমাসের 
ঘনিষ্টসম্বন্ধের কারণ-নির্য়ের একটু নৃতনত্বপূর্ণ প্রয়াস পাওয়া বোধ 

হয় অসমীচীন হইবে না।-"-গ্রস্থকারদ্বয়ের 

বিশ্বাস, এখনো জগতের অধিকাংশ রমণীরই 
পুরিমার ভোগকাল-সময়ে মাসিক খাতুশ্রাব 

আরম্ভ হয়। তীহাদ্দিগের আরো ধারণা যে, আদিম যুগে প্রত্যেক 
বয়ঃপ্রাপ্তা নারীই ঠিকৃ পুর্ণিমা তিথিতেই ধাতুআাব দর্শন করিত এবং 
ইহার সমসময়ে তাহাদের মাসিক কাম-জোয়ার পরিপূর্ণতা লাভ 
করিত। তাহার প্রধান কারণ, ঠিক এই সময়টিতে পুরুষেরো। কামনার; 
পারদ-রেখ। সর্বোচ্চ সীমার উঠিত। 

বানর জাতির মতো প্রথমে ছিল আদিম মানবের গভীর জঙ্গলে 

গাছে গাছে বাস, তারপর হয় গিরি-গহ্বরে ও মৃত্তিকা-সুরলে ; পরিশেষে 

তাহার মনে জাগে বাসগৃহ, প্রাচীর ও পরিখার পরিকল্পনা । এক একটি 

“বনে কয়েকটি পরিবার মিলিয়৷ এক-একটি গোঠি বা 60/920এর সৃষ্টি 
করিত। ইহার দ্বায়ীই পুরাকালে এক একটি ক্ষুদ্র সমাজের সুচনা 

আদিম যুগের 

নরনারী 
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টি শপ শপ সপ শা পপ পপ পপ 

হয়। গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ছিল অতি সামান্, 

বনিবনাও ছিল নিতান্ত কম। আন্তরীণিক বিবাহ (00708700177 ) 

পৃথিবীর কুত্রাপি ক্কোন গোষ্ঠি বা সমাজে বড় বেণী দিন রাজত্ব 
করে নাই। সুতরাং এক গোষ্ঠির লোককে প্রথম প্রথম অন্ত 

গোঠি হইতে নারী-সংগ্রহ করিতে হইত। এবং সংগ্রহ-কার্ষটি বহুকাল 
ধরিয়া! বলপ্রকাশ দ্বারাই সম্পন্ন হইত । 

এক গোর্ঠীর বীর যুবকদল বৃক্ষশাখা ও প্রস্তরনিধিত অস্তশস্ত্রে সুসজ্জিত 
হইয়া, সাধারণত চতুর্দশী বা পৃ্ণিমা রাত্রেই অপর গোষ্ঠির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধাভিান করিত; কারণ অন্ধকারে একদিকে হিধশ্রজস্তর ভয়, 
অন্যদিকে ভূত-পরী-দৈতাদ্দানার ভয়! অভিষানকারী দল যদি জয়ী 
হইত, তাহাহইলে বিজিত দলের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে তাহারা 

শ্রেষ্ঠ লুঠনসম্ভার বলিয়া জ্ঞান করিত। ঘুদ্ধস্থলেই অনেক সমর বীরগণ 
তাহাদিগকে ধর্ষণ করিয়া, উভয় পক্ষের ম্বতোৎসারিত কামনার জালা 

প্রশমিত করিত। তারপর শ্ত্রীলোকগুলিকে নিজেদের উপনিবেশে 

আনয়ন করিয়া, পুরুষগণ সাধারণ সম্পত্তিরপে তাহাদিগকে যতদ্দিন 

ইচ্ছা উপভোগ করিত । এইভাবে সংহতি-বিবাহের হ্ত্রপাত হয় **। 

ইহার বহু সহ্থম্র বংসর পরে সত্যকার একক-বিবাহের উৎপত্তি হুয়। 
আহতা নারীদলের এক-একজনের প্রতি এক-একটি পুরুষের বিশেষ 

আকর্ষণ, তাহাকে একান্ত নিজস্বভাবে ভোগ করিবার স্পৃহা, অপরের 
ভোগের দাবীর প্রতি দ্বেষ ও ক্রোধ ইত্যাদি কারণ প্রধ।নত একক-বিবাহের 

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য রান 

* ])]] চলা) (€11690 17 1) | হু: 10476086, 79101, 1927 ) 

গ্রন্থে 965 [01009 [লিখিত “[0100006 20] বা 9001008শ) ৫৩ 

ম]9 শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করুন । 
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২২২ যৌনক্ষধার বৈশিষ্ট 
সস পার 

কিন্তু মোট কথা, আদিম যুগের নারীর যৌন-জীবনের হাতেখড়ি 
সহস্র সহস্র বংসর কাল ধরিয়া ধর্ষণের মধ্য দিয়া নিম্পন্ন হইত। 

স্থতরাৎ নারী যৌবনের সিংহদ্বারে পুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছে প্রথমে 

বীররূপে, পরে প্রেমিকরূপে । শত মৃতাহতের মাঝে, বীভৎস-করুণ 

ক্রন্দনোল্লাসের মধ্যে, অপরিচিত রক্তাপ্ুত যোদ্ধা উন্মত্ত আগ্রহে-- 

হর্য ও শোক, আবেগ ও সঙ্কোচ, প্রশংসা ও সংশয়ের মাঝে দোছুল্যমানা 

তরুণীর সম্মুখে ছুটিয়া আসে । কী অপুর্ব পরিস্থিতির ভিতর, দ্েহ-মনের 

কী বিচিত্র ছন্দভঙ্গিম স্পন্দনের ভিতর, রতিরণের সহিত তাহার 

বাধ্যতামূলক প্রথম পরিচয় !...বীরত্বের আদর-_বীরের পুজা তাই 
নারী এখনো কায়মনোবাক্যে করে ; বন্থুন্ধরার সঙ্গে সঙ্গে নিতাস্ত অসুন্দর 
বালাও বীরভোগ্যা হইবার সাধ মনে মনে পোষণ করে। তাই যুদ্ধের 

সময় নিতান্ত সতী-সাধবী ও সন্ত্ান্ত বংশের নারীও অসি-ভূষিত খাকীর 
উর্দি দেখিয়! সর্বস্ব ভুলিয়া! নিজেকে নিঃশেষ করিয়! দিতে চাহে 1... 

পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ-শক্তি বৈজ্ঞানিক সত্য। উহার 

প্রভাবে যেরূপ সাগর-বক্ষ ম্বীত হয়-_-নদনদীতে জোয়ারের ফেনিল সলিল 

পুরুষের উপর কিনার! ছাপাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, ফুলে- 

ফলে রস-সঞ্চারিত হয়, রজনীতেও প্রজাপতির 
চন্দ্রের প্রভাব 

পুষ্প-বিভানে অভিসার চলে, তেমনি মানুষের 

ধাতু-প্ররৃতির মধ্যেও একট পরিপুর্ণতার ভাব দ্বেখা দ্েয়। প্রাীন 

আযুর্বেদ-পস্থিগণ ইহাকেই রসবৃদ্ধি বা রসের প্রকোপ বলিয়া অভিহিত 

করেন। পুর্ণিমা তিথিতে বিশেষভাবে পুরুষের যৌনযন্ত্রাবলীর বাহ্ ও 
আন্তরস কিছু বুদ্ধি পায় এবং যৌনবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত হয়--ইহা৷ 

«আমরা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি, পূর্বেও কোন কোন বৈজ্ঞানিক করিয়াছেন । 
নুতরাৎ নারীর কাঁম-নদদীর জোয়ার-ভটা যেমন চান্দরমাসিক খতুআাব-দ্বার! 



নরনারীর যৌনবৌধ ২২৩ 
স্পা ৭ শসা পপ পপ 4০ পপি পিস শাপশীশি 

নিয়ন্ত্রিত হয়, পুরুষের যৌনলিগ্পাও তেমনি মূল চন্দ্রের দ্বারা বহুলাংশে 
প্রভাবান্থিত হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 

চন্দ্রের সহিত তাই আমাদের আবহমান কালের নাড়ীর টান্। সভ্যতা - 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু নারীয় খতুআ্রাব পু্িমার সহিত হয়ত প্রতাক্ষ 
যোগস্ত্র হারাইয়া বসিয়াছে; মধ্যখতুর আবির্ভাবের নিমিত্ত 

বহু রমণী হয়ত অমাবস্তার নিকটবর্তী সময়েও প্রধান খতুমাব-দর্শনে" 

অভ্যস্ত হইয়! পড়িয়াছে ; তথাপি চান্দ্রমাসটা এখনো অনেকেরই অব্যাহত 

আছে ।...আকাশে পূর্ণচন্ত্র বেখিলে-__কি স্ত্রী কি পুরুষ-_উভয়েরই 

শাশ্বত আত্মার কোন্ এক অজ্ঞাত বীণা-তার লক্ষ লক্ষ বৎসরের ঘুমস্ত 
স্থৃতির করাঙ্থুলি-আঘাতে বঙ্কৃত হুইয়া উঠে ; উভদ্বে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট 

হয়। মিলন-রস-মগ্ন মানব-মিথুন তখন প্রাণ খুলিয়া গাহে-_“এমন চাদের 

আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ সমান !”...বিরহী ঘরের 

কোণে বসিয়৷ ছট্ফট করে, জ্যোছনার এই শুভ্র স্ষটিকান্তরণের মধ্যখানে 

শ্লানমুখে বসিয়া সে গুমরিয়া মরে; নচেৎ বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়। 

বাতায়নপথে দ্াড়াইরা গাহিতে থাকে-_-“এমন যামিনী, মধুর চাদদিনী, সে 

বদি গে শুধু আসিত!” কিন্বা--এত স্থথ-আশা প্রাণের পিয়াস কেমনে 

আছে সে পাসরি', সেথা কি হাসে না চা্িনী যামিনী, সেথা কি ধাজে 

ন। বাশরী !*-*"অসভ্য, অর্ধসভ্য জাতিদিগের ভিতর যতগুলি প্রমোর্ব-উৎসব 

প্রতিষ্ঠিত, তাহার অধিকাংশ পূর্ণিমা রজনীতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 
ঝুলন, রাসযাত্র!, কোজাগরী লক্মীপুজা, পুষ্যাভিষেক, বহুৎসব (টাচর) 

প্রভৃতি হিন্দু পৃজাপার্বন ও নরনারীর আনন্দ-মেলা পুরি মার মুখাপেক্ষী 

হইয়াই বাচিয়া আছে ! ্ এ 

স্থুতরাৎ একদিকে খতুম্রাব, অন্যদিকে পুর্ণিমাকে বাদ দিয়! নারীর 

কাম-জোয়ারের সময়-নির্ণ্ কোনমতেই স্ুসাধ) নহে । * আমাদের দেশের 



২২৪ যৌনক্ষুধার বৈশিষ্ট 

রমণীগণের এক শ্রেণীর সব চেয়ে বড় কাম-জোয়ারটি আসে- খুম্রাবের 
অব্যবহিত পরের মোটামুটি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দ্রিবসের তিনটি তিথি 

ব্যাপিয়া ; তারপর চতুর্শি দিবস-সন্নিকটে আর একটি, একবিংশতি দিবস- 

সন্নিধানে আর একটি ও অষ্টাবিংশ দ্রিবস-সমীপে আর একটি 
ক্ষু্রতর কাম-জোয়ার আসে; সাধারণত ইহাদের মাসিক 

“খ্তুম্রাব আরম্ভ হয় শুক্লা সপ্তমী বা অষ্টমী তিথিতে । আর এক শ্রেণীর 

খতুর সপ্তম, চতুর্দশ ও একবিংশতি দিবসে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কাম-জোয়ার 
আসে এবং পঞ্চবিংশতি, বষ্ঠবিংশতি ও অষ্টবিংশতি দিবসের তিনটি 
তিথি ব্যাপিরা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কাম-জোয়ারটির আবির্ভাব হয়; ইহারা 

সাধারণত কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথির মধ্যেই মাসিক শোণিত-নির্গমের প্রারন্ত 

দ্বেখিতে পান্। অতঃপর-সন্নিবিষ্ট রেখাচিত্রদ্ইটি দেখিলে বুঝা! যাইবে যে, এই 
উভয় শ্রেণীর রমণীগণই পুর্ণিমার সমসময়ে বৃহৎ কামজোয়ারটি অতিবাহিত 

করেন। এতৎসহিত আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চতুর্দশ 

ও অষ্টাবিংশতি দিবস-সন্গিধানে একদিকে যেমন প্রত্যেক নারীর 

অগ্ডাণুক্ষোটন হয়, অন্যদিকে তেমনি কাম-জোয়ারও উচ্ছ্বলিত হইয়া 

উঠে। স্ুতরাৎ এতহ্বভয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক যোগাবোগের অস্তিত্ব 

অনুমান কর! বোধ হয় অন্যায় হইবে না 

যাহা হউক, পুর্বকথিত কামোদ্রেকের মাসিক চারিটি মরূম্ ব্যতীত, 
প্রতুম্াবের কয়দিনও রমণীর আসঙ্গলিগ্! নিতান্ত অল্প থাকে না, বরং কাহারো 

কাহারো৷ অত্যধিক হইয়া উঠে । পূর্বেই ূ ক খতৃস্াবে,রমণীর ৬ আভাস দিয়াছি,_কেবল কাত্তিরস-( 68896 

* 0 ৫9 ০1859 0& ঢা07109, ঢামা)া,&708 
20ঘ[0যবণ, মা) 01১] £01, 74706077740] নামক গ্রন্থ 
দেখুন (609, [90 ). 



নরনারীর যৌনবোধ ২২৫ 
এ সপ শশা পিপিপি পাম্পে পপ সাপ সপ সস 

806100176 ) ভঙ্গ ও পুরুষের দ্বণা-উদ্রেকের আশঙ্কায়, রমণীরা প্রাণপণে 

এইকালীন্ কামনার গলায় শক্ত শৃঙ্খল পরাইয়া রাখেন। আত্ব- 
শোণিতের প্রতি চিরপোষিত সামাজিক বিতৃষ্ণার অনুপ্রেরণাই সাধারণত 
রমণীকে এইকালে কামাবেশ দমনের শিক্ষা দেয়। আরদিমকাল 

হইতে রক্তের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা, বিবমিষা ও একটা সঙ্গত আতঙ্কের 

ভাব মানব-মনে বাসা বাধিয়াছে। সহজ্র সহস্র বসর পরেও সভ্যতাভিমানী 

মানবের মন হইতে সেই সংস্কার একেবারে মুছিয়! যায় নাই। এই সময় 

নারীর মানসিক ও দৈহিক অবস্থার সামান্ত পরিবর্তন হয় সত্য ; কিন্ত 

তাহাকে অন্পৃশ্তা করিয়া রাখিবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নাই ।... 
স্বামী খতুম্রাবের বিষয় না জানিয়া, অত্যন্ত অধীর আগ্রহ প্রকাশ 

করিলে এবং পত্বী ছু্মনীয় ইচ্ছায় আত্মহারা হইয়া পড়িলে, অনেক 

সময় নারীকে এই সময় মৌন-সম্মতি দিতে দেখা যায়। কিন্তু 
কাম-নিবুত্তির পর যখন স্বামীর চক্ষে আসল ব্যাপারটি ধরা পড়ে, তখন 

নারী একেবারে ন্যাকা সাজিয়া, হয় বলেন যে, সহবাস-সময়ের মধ্যেই 

তাহার খতুত্রাব সম্ভ আরম্ভ হইয়াছে ঃ নচেৎ বলেন যে, তাহার মাসিক 
বন্ধু নিঃসাড়ে চুপি চুপি আলিয়া কখন্ যে দেহাঙ্গনের এক কোণে বসিল্বা 

আছে-_তাহা তিনি বিন্দৃবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। তারপর তিনি 
স্বামীর সন্তাবনীয় বিরক্তির ভাবকে লঘু করিবার জন্য অনুতাপ ও আত্মগ্নানি 
প্রকাশের মনোজ্ঞ অভিনয় করেন।...ইতঃপুর্বেই আভাষ দিয়াছি যে, 
খতুম্নাবকালীম্ সহবাসে পুরুষের পরিতৃপ্রির যেমন একদিকে অনেকটা 
ব্যাঘাত ঘটে, সেইরূপ অন্তদিকে উভয়েরই দৈস্থিক ও মানসিক নুস্থতার 
যৎসামান্ত হানি হইতে পারে। * “যৎসামান্ত+ শরখটি ব্যবহারে আশ্চর্য 

হইবার কারণ নাই । মহামহিম পণ্ডিত হইতে আঁপামর-সাধারণের ধারণা 
যে, “অত্যন্ত বেশী” ক্ষতি হয়। কিন্তু শোশিত-ভ্রাবে জরাযুমধ্যে শুক্রকীট 

৯৫ 
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গমনের বাধা জন্মে ও তংফলে গর্ভধারণের সম্তাবন! কম হয় বলিয়াই 
মুনিখ্বিগণ শোণিতশ্রাবী নারী-অভিগমন বিষম অনিষ্টকর বলিয়া! বিধান 

দিয়াছেন। 

নারীর হায় পুরুষের কাম-জোয়ার রানা রা ভিথিতে 

জাগে, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধানের চেষ্টা আমাদের দেশে 

পুরুষের স্বতঃসপ্তাত বা পাশ্চাত্য জগতে চলে নাই। জার্মান্ ডাক্তার 

কাম-জোয়ার উইলহেল্ম্ ফ্লীজ, হার্মান্ সভোবোডা প্রমুখ 

মুষ্টিমেয় বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে যৎসামান্য চেষ্টা 

করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ব্ুক, ফোরেল, হাভ লক্ এলিস, প্রমুখ লব্বপ্রতিষ্ঠিত 

মহাজনগণ ইহাদের আবিষ্কৃত তথ্যের উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে 

পারেন নাই। আমাদের দেশের “কামুত্র,” “অনঙ্গরঙ্গ” ও “কোকশান্ত্রে” 

স্ত্রী বা পুরুষের কাম-জোয়ার সম্বন্ধে গবেষণা করিয়। অবকাশ হয় নাই । 

গত ছয় বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দ্বেশের নানা স্থানে ও বাঙ্গালার বাহিরে 

কয়েকটি শহরে সীমাবদ্ধ অনুসন্ধানের পরিণামে আমরা! আপাতত সিদ্ধান্ত 

করিতে পারিয়াছি যে, নারীর স্তায় পুরুষের যৌন-জীবনে আটাশ দিনের 

এক-একটা কালক্রম আছে, এবং নর-নারীর সকলেই পুর্ণিম! তিথিতে 

অবিসম্বাত্রিতভাবে আপন অন্তর-সৈকতে বসিয়! কাম-জোয়ারের জলকল্লোল 

অবণ করে। 

একটা! সার্বজনীন্ নিয়ম-্থত্র বাহির করিতে ক দেখিতে পাইতেছি 

যে, পুর্ণিমার সময় যে কাম-জোয়ারটি আসে, তাহা! পুরুষের বেলায়ও 

সবর্ণপেক্ষা তীত্র ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। মোটামুটি ধরিয়া লওয়! যাইতে 

পারে যে, শুর চতুর্দশী ও পুণিমা এই দুইটি তিথি পুরুষের প্রধান কাম- 

জোয়ারের স্থারিত্ব-কাল। কৃষ্ণা চতুর্দশী ও অমাবন্তায় উচ্ছৃসিত হুইয়! 

উঠে_আর একটি তীব্র কাম-জোয়ার। গুরু! ও কৃষ্ণ সপুমী বা অষ্টমীর 
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শা আপ পপি স্পা আপা পপ পপ পা শপ 

নিকটবর্তী সময়ে আর ছুইটা ন্ষণস্থারী কাম-জোয়ার আসে ; ইহা! কয়েক 
ঘণ্টা মাত্র স্থারী হইতে পারে। কি স্ত্রী কি পুরুষ, প্রায় সকলেই 

সমস্ত যৌবনকাল ব্যাপিয়। এই সাত দ্বিন বা সাড়ে সাতটি তিথির 
মাঝামাঝি আর একটি করিয়!৷ ক্ষীণতম কৃত্রিম কাম-জোয়ার অনুভব 

করেন। এইগুলি অনেকটা অভ্যাস বশে ও প্রয়োজনীয়তার খাতিরে যেন 

দ্বিতীয়-প্রকৃতিতে পরিণত করা হইয়াছে । 
অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৌরাণিক যুগের সমাজ-গুরুগণ 

মনসিজের এই স্বতঃজাগৃতির দিন কয়টিতেই (শুক্লা ও কু্ণা অষ্টমী, 

শীস্তের অশান্রীয় চতুর্দণী, পুণিমা ও অমাবন্তায়) তৈল-মংস্ত- 
মাংসাদির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-সম্ভোগও নিষিদ্ধ 

বিধান বলিয়া বিধান দিয়া গিয়াছেন। সংসারী 

ব্যক্তিদের এ অনাবশ্ঠক সংযম-শিক্ষা! দিবার কি গুরুতর উদ্দেস্ত ছিল 

জানি না। অন্তান্ত দ্রিন অপেক্ষা এ্ুদ্দিন কয়টিতে অধিকতর বীর্ধক্ষয় হয়-_-এ 

ধারণাও অসুলক ।-..এস্থলে পুনরায় উল্লেখ করি যে, শহরের কৃত্রিম আড়ম্বর- 

বিলাস ও প্রলোভনপুর্ণ জীবন-যাপন ও তথাকথিত সভ্যতার অপরিহার্য 
অলঙ্কার স্বূপ কামোভেজনার নানাবিধ বাহ উপাদানের অস্তিত্ব মানুষের 

যৌন-জীবনটিকে চন্দ্র ও চান্দ্রমাসের সহিত সম্পর্কশূন্ত করিবার চেষ্টা 
করিতেছে বটে ; কিন্ত জগতের বেণীর ভাগ নর-নারীই এখনো জ্কে নাড়ীর 
টান্ ভুলিতে পারে নাই। 

শহ্রবাসীগণ পূর্ণিমার মুখ না চাহিয়াঁও, প্রতি সপ্তাহ-শেষে কাম- 

জাগরণের একট সুনিশ্চিত সময় এমনভাবে নিিরিত করিয়ী লইয়াছেন 

যে, *তাহা কৃত্রিম হইলেও অত্যন্ত স্বাভাবিক 

শনি ও রবিবারের হইয়া পড়িপ়্াছে! * শনি ও রবিবার বন 

কামভোক়্ার  শহ্রবাসীর পক্ষেই কাম-জায়ার-আগমনের 
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নুপ্রত্যাশিত কাল। কিন্তু দেখুন, চান্দ্রমাসিক সেই সাত দিনের 
বা সাড়ে সাতটি তিথির নিরীখ্টি ঠিক আছে। আবার সপ্তাহ-শেষের 

যাত্রিগণ দয়! করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, যে শনি বা 

রবিবারে পু্ঘিমা তিথির উদয় হয়, সেদিন তাহাদের যৌনলিগ্সা কত 
তীব্র হয়__পত্ী-সম্মিলন সেদিন কত প্রগাঢ় আহ্লাদের আস্বাদন 

দেয়!*'* কলিকাতার নিতান্ত অ-কবি অর্থলিগ্নু, ব্যবসা-ধুরন্ধর ব্যক্তিও 

পুণিমা-সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়। মেমোরিয়াল্ ব! বোমপাস্ হ্ুদে প্রণগিনীকে 
লইয়া মোটর-বিহারে বাহির হইতে অনেক সময়ই প্রলুন্ধ না হইয়া 
পারেন না; অনেক প্রবাসী অধ্যাপকই হোস্টেলের জানালার ফাঁকে 

চন্দ্রাোলোকের হাতছানি দেখিয়া ব্যথাতুর অনিদ্রায় নিশ্চয়ই শধ্যাকণ্টক 
উপভোগ করেন ! 

প্রতি চান্দ্রমাসে পূর্বকথিত ছয়টি দিন বা তিথি ব্যতীত অন্য সময় 
গড়পড়তা! রমণীগণ আসঙ্গলিগ্সার জন্য লালারিত হন না,_বিশেষ করিয়া 

একবিংশতি দিনের পরবর্তী পাচ-ছয়টি দ্রিন। এটা তাঁহাদের যৌন-নদীতে 

নিরুচ্বসিত ভাটার কাল। এ সময় স্ত্রীতে উপগত হইলে, স্ত্রীর আনন্দও 
একদিকে যেমন ঘন হয় না, অন্তদ্িকে তেমনি প্রায় ক্ষেত্রেই গর্ভোৎ- 
নারীর কামনার ভাটা পানের সম্ভাবন! থাকে অল্প। জন্ম- 

শাসনের মানসে এই নিরাপদ কালে 

অভিগমনে পুরুষেরা অনেকটা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন, মল উদ্দেস্তাও বন 
পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নারীর তৃপ্তির ক্রোধ করিয়া 
দেওয়া হয় পুরুষের নিরন্ধাতিশয্যে এই সময় স্ত্রী আত্মদান করিতে 

পারেন, তাহার সম্মতি আছে--তাহাও ঘাড় ছুলাইয়! স্বীকার করিতে 
পারেন; কিন্তু ইহা? কেবল স্বামী-দেবতার খুনীমতো৷ চাওয়া ও পাওয়ার 
অধিকারকে খর্ব ধরার ভয়ে অকাল-বোধনের ভাণ মাত্র ! 
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পে স্পা শাাাপেস্পাস্পাস্সপীশশী স্পা শি? শে পাপে শা সপ 

অবশ্ত এরূপ ছুই-চারিটি অসাধারণ জ্ীলৌকের (বয়স ২১ হইতে ৩১ 

সর ) জীবনী আমাদের হাতে আসিয়াছে, যাহারা মাসের প্রায় সকল 

দ্রিনই কামনার স্পন্দনকে উপস্থিত দেখিতে পান; তবে জোয়ারের সময় 

ওই লালসার বহ্ছি অত্যন্ত বেশী ও অন্ত সময়ে অপেক্ষাকৃত কম 

জলে। ইহাদের আরো একটা বিশেষত্ব এই যে, খতুকালে আতব- 

আাবের কয়েকটি দিন বাদে প্রথম একুশ দ্বিনের প্রার প্রত্যেক তিথিতেই 

ধাহাঁবা কাম-কাতরা হইয়! পুরুষের নিকট উপষাঁচিকা হইবার নিলজ্জ- 

তাকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়! পড়েন, তাহারা শেষের পীঁচ-সাতটি 

তিথিতে সানুনয় ভিক্ষার হীনতা আর স্বীকার করেন না। তবে 

প্রেমিক-প্রবর একটু অগ্রসর হইয়া! প্রাথমিক সোহাগ আরম্ভ করিলে, 

সহজে জাগ্রত হইয়া উঠেন এবং আনন্দ-মদিরা পূর্বের স্তার প্রায় 

সমভাবেই উপভোগ করিতে পারেন । 

আবার এমন বহু নারী আছেন, ধাঁহারা যৌন-মাসিক ভাটার 

সময়ে বহুক্ষণ প্রাথমিক উপচার-লাভের পর তবে কতকট। জাগ্রত হইয়া 

উঠেন। উপচার নারী সর্ব সময়েই চাহে ; কিন্তু এই ভাটার সময়টিতে 

একটু বেশীক্ষণ ধবিস্না অত্যন্ত নিবিড়ভাবে উহ! প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। 

নচেৎ এই শ্রেণীর নারীর মুলাধার-মধিদেবতার কুস্তকর্ণ-নিদ্রাী কোনক্রমে 

ভঙ্গ করা যায় না। 

অধিকাংশ (শ্রতকরা নিরনব্বইটির কম নহে ) নারীই খতুকালের 

পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বৃহত্তম কাম-জোয়ারের শেষ সময়টিতে 

অসম্বরণীয় আসঙ্গ-লিগ্পার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়েন । ঠৈ লিগ্সাকে 

“কামড়” বা। উচ্চতম প্র্দমিত করা ত্ঁহাদের পক্ষে একপ্রকার 

দুঃসাধ্য হুইয়৷ পড়ে বিভিন্ন নারীর মধ্যে এই 

কাম-জাগৃতির দিন দিনটির বিভিন্নতা দেখা যাঁয। কেহ খাতুর 

শিস 



২৩০ যৌনক্ষুধার বৈশিষ্ট 
শিপ শী পপি সস আপস পিস সসপা শাসিত তি ৮. শশী াাসাপ্পীলীশী শিট তাপ পি লিপ পিস সরা 

সপ্তম দিবসে অর্থাৎ সাড়ে সাতটা তিথির মাথায়) কেহব| খতু আর্তের 

পূর্বদিন এই কামচুড়ের আবির্ভীব অনুভব করেন। পূর্বে যে কাম- 

জোয়ারের চারিটা মরহমের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই মধ্যকার 

সববৃহৎ মরস্থমটীর শেষদিকেই ইহার উদয় হয়। বলা! বাহুল্য, অধিকাংশ 
রমণীরই পুর্ণিমা-তিথির ভোগকালের মধ্যেই কামচুড়ের কলোচ্ছ্াস 
আসিতে দেখা যায়। স্বামী সন্নিকটে থাকিলে এবং তিনি নারীর ভাব- 

তঙ্গীর মোহন আমন্ত্রণের মর্ম বুঝিতে না পাঁরিলে, অনেক রমণী এই 
' বিশেষ দিন্টিতে স্বামীর নিকট অস্পষ্ট বা দ্যর্থবোধক ভাবায়, ও প্রয়োজন 

হইলে নিজেই উদ্ভোগী হইয়া, অবুঝ স্বামীর কামনা উদ্দীপিত করিতে 
বাধ্য হন্। 

খতুম্রাবের অব্যবহিত পূর্বের বা পরের এই বিশেষ দিনটি রমণীর পক্ষে 

মহাদৌর্বল্যময় কঠিন পরীক্ষার কাল। এই কামচুড়ের দিন স্বামী 
অনুপস্থিত থাকিলে, রমণী একদিকে যেমন অতিশয় ক্ষুন্ধা, তুদ্ধাঃ বিষ, 

ক্ষিপ্ত বা অভিমানিনী হইয়। পড়েন, অন্তদ্বিকে তেমনি অপর পুরুষের 

সামান্ত প্রলোভনের পাদ্দগীঠতলে অনায়ামে আত্মবলি দিতে পারেন। 
ক্রমাগত ব্যর্থকাম কামচুড় আসা-যাওয়া করিতে করিতে ও তজ্জনিত 

নৈরাশ্ত-জালা সহিতে সছিতে বহু পুতচরিত্রাঁ কোমলাঙ্গীর একটা 

অস্তভ সন্ধিক্ষণে এমন অসম্বরণীয় লিগ্সা জাগিতে পারে যে, তাহা উল্লজ্বন 

করা ছুঃনাধ্য বলিয়া বোধ হয়; তখন আর আত্মসন্ত্রম, জাতি-কুল, 
স্থুনাম, সম্পর্ক প্রভৃতির বিচার-বুদ্ধি থাকে না। এ পর্যস্ত বিবাহ- 
জীবনে অল্লাধিক সুখী ও সন্ত্টা যত নারী ক্মলিতচরিত্রা হইয়াছেন, তাহারা 

, প্রায় সকলেই বোধ হয় চান্্রমাসের এই দুদ কাম-চূড়ের দিনটিতেই, 

স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা “হতাদরে, পর-পুক্ুষের নিকট অন্ধ উম্মত্ততায় 

আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।...লমগ্র মাসের অন্তান্ত দিনগুলিতে 

 জস 
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স্বামীর আদর-ত্ব প্রাণ ভরিয়া পান্ বাঁ না পান্, কামছুড়ের দিনে 

নারী- পুরুষের বিশ্থৃতি, অবহেলা! বা উর্দাসীনত। আদে সহা করিতে 

পারেন না। রর 

মোটু কথা, প্রত্যেক বুদ্ধিমান পুরুষেরই পত্ধী বা উপপত্বীর 
রজোনির্গম-কালের প্রতি লক্ষ্য রাথিয়া, উহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী 

কালাগত বৃহত্তম কাম-জোয়ারটির সম্মুখীন হওয়! উচিত সশ্রদ্ধ ব্যাকুলতায় |, 
এই কাম-জোয়ারের মধ্যস্থ একটি বা ছুইটি রাত্রে রষণীকে ছুই তিন বার 

যৌনানন্দ দ্রান করিয়া, তাহার! একপ্রকার নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আরো সাতাশ- 
আটাশ দিন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন । প্রবাপী ভদ্রলোৌকদিগকে বিশেষ- 

ভাবে শুনাইয়! দ্বিতে চাহি যে, খতুম্াবের কয়টি দিনে এবং ওই বৃহত্তম 

কাম-জোয়ারের সমসময়ে, যুবতী- যুবতী কেন- প্রোঢার মনও যেমন 
চঞ্চল, তেমনি হুূর্বল হইয়া পড়িতে পারে; কামোন্মাদ-বশে অনেকে 

শুধু যে দ্বিচারিণী বা বহুচারিণী হইয়া পড়ে--এমন নহে, বহু ফৌজদারি 
'অপরাধও অসঙ্কোচে সাধন করিতে পারে; কেহ কেহ হত্য! পর্যস্ত।.., 

সুতরাং লাবধান ! 

এখানে দৃষ্টান্ত দিয়! ব্যাপারটির উপর একটু ভালো করিয়া! আলো'ক- 

পাত করিবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি নাই। অধ্যাপক ফোরেল্ তাহার 

49012] 906961017” নামক গ্রন্থে (৯২ পৃষ্ঠায় ) এমন একটি নারীর 

কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি প্রতি চতুর্দশ দ্রিবসের একটি বিশেষ 
সময়ে এরূপ দুঃসহ কামজালায় উদ্বেলিত হুইয়! উঠিতেন যে, স্বামীর 

অনুপস্থিতিতে তিনি যাহাকে সম্মুখে প্রাইতেন, ত্হার দ্বারাই 
মড়ের প্রভাব আচম্প্রশমনের উদ্ভোগ করিতেন।.' 

সনবপ্ীয় উদাহরণ কলিকাতভার কোনু শিক্ষিত ধনীর গৃহে 

জনৈক মোটামুটি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক মোটর- 



রিনি নি রিয়ার রর ররর রর 
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চালকের কার্য করিত। গৃছে প্রায় পরত্রিশ ছত্রিশ বৎসর বযস্কা 

গৃহিনী ও তাহার সতের-আঠার বৎসর বয়স্কা কন্ঠা, আর একটী ছোট 
ছেলে; স্বামী কলিকাতার অনতিদুরে কোন দৃায়িত্বমুলক উচ্চপদে কার্য 

করেন। শনিবার সন্ধ্যায় তীহার নিজের মোটর গিয়া তীহাকে 
কলিকাতায় লইয়া আসিত; পুনরায় সোমবার প্রাতে মোটর্ তাহাকে 

, কর্মস্থলে পৌছাইয়! দিয়! ফিরিয়া আসিত। ঘটনাচক্রে সেই ব্রাঙ্মণ-যুবকের 

সহিত মহিলাটির কলুষিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়; নিতাস্ত অনিচ্ছা সত্বেও 

ড্রাইভার যুবকটি এই লীনযৌবনার কাম-বহ্ছিতে ইন্ধন যোগাইতে 

বাধ্য হইত। 
এই যুবকটির পরিবারের সহিত গ্রন্থকারের বহুদিনের পরিচয় । 

গ্রশ্কারের নিকট এই গুপ্তপ্রণয়-কাহিনী বিবৃত করিয়া উপদেশ 

লইবার কালে, যুবকটী বলিয়াছিল-_পুর্রিমা বা! তন্নিকটবর্তা ছুই-তিনটি 
দিনের রাত্রে গৃহিণী একাকিনী নিজ-মোটরে চড়িয়া, গঙ্গার ধার, সাহা- 
গঞ্জ ও ভিক্টোরিয়া! মেমোরিয়ালের চতুর্দিকে বেড়াইতে বাহির হইতেন ; 
একাস্তে উপযাচিক! হইয়া যুবকটিকে আদ্র-সোহাগ করিতেন এবং গৃহে 
ফিরিয়া মধ্যরাত্রে তাহাকে পুনঃপুন রতিক্রীড়ায় নিযুক্ত করিতেন। 

কিন্তু আশ্চর্য যে, মাসের অন্য দ্বিন কয়টিতে স্বামীর অনুপস্থিতি ও যথেষ্ট 

স্থযোগের বিস্তমানতা সত্বেও তিনি শীতল ও গম্ভীর থাকিতেন ; প্রকাশ্তে 

বা গোপনে নিষ্ঠাবতী প্রতৃপত্বীর ভূমিকা শ্বভাবসঙ্গতভাবে অভিনয় করিয়া 

যাইতে তাহার কোথাও বাধিত না। যুবকটি আরো লক্ষ্য করিয়াছিল যে, 
কোন কোন মানে নিধুবন-সম্পা্নের অব্যবহিত পরেই লে রমণীর 
যোনিনালী রক্তাক্ত দেখিতে পাইত, অর্থাসই সময়টিতে তিনি খতুদ্রশন 
করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রাবকালের মধ্যেও তিনি যুবকটিকে নিজ 
শব্যাপার্থে আমন্ত্রণ করিতেন। এই অশানীন রঙ্গনাঁট্যের উপসংহার 
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অত্যন্ত মমন্তদ- একান্ত বিয়োগাস্ত ;_ তাহার বিবরণ এস্থলে 

নিপ্রয়োজন 1..* 

পল্লীগ্রামের কোন সচ্ছল গৃহস্থ-ঘরের বধূর স্বামী কলিকাতায় কোনে! 
সদাগরী আফিসে একশত টাকা মাহিনায় চাকুরী করিতেন। যুবকটির 
বয়স প্রায় ত্রিশ, বধূটির বয়স প্রায় উনিশ । যুবকটির প্রকৃত নাম গোপন 

রাখিয়া! একট মন-গড়া নাম রাখা! গেল- _ফণীবাবু; যুবতীটির কাল্পনিক 

নাম দেওয়! গেল ললিতা । দ্বেশে এক প্রো ভাম্ুর, তাহার পত্রী, 

এগারো! বৎসরের একটি ভাম্ুরপো এণ্টাম্প ক্লাসের ছাত্র__একটি ' 
অবিবাহিত ছোট ভাই, বৃদ্ধা মাতা, একটি চল্লিশ বংসর বয়স্কা বিধবা ভগ্মী, 

একটা সাত বৎসর বয়স্ক ভাগিনেয় ও এই বধূটি থাকেন। এক শত 
টাকায় কলিকাতায় বালা করিয়! স্বামী-স্ত্রীতে ভালে! রকমে থাকা চলে 

বটে; কিন্তু সমস্ত সংসারটিকে কলিকাতায় আনিয়া সংপোষণ করা 
বস্তুত অসম্ভব। ৃ্ 

দেশে বংসরের খরচ চলার মতো ধান্তের সংস্থান ছিল। ফণীবাবু 

একশত টাকা মাহিন৷ হইতে বাড়ীতে চক্লিশ টাক! ও স্ত্রীর হাত-খরচের 

জন্য পৃথক পাঁচ টাক! করিয়া! পাঠাইয়া দিতেন । নিজের খরচ ও প্রতি 

মাঁসে লাইফ. ফ্্যাসিওরেন্পের পাচ টাক! প্রিমিয়াম দিয়াও মাসিক পনের 

কুড়ি টাকা করিয়া! তাঁহার জমিত। পুজার সময় বারে! দিন ও বড় 
দিনের সময় দশ দিন ছুটি থাকিত। যাতায়াতের সময়টুকু বাদ দিয়া, 
বৎসরে মাত্র আঠারোটি রাত্রি ফণীবাবুর স্ত্রীর মুখ দ্বেখিতে পাইতেন।...পুর্ণ 
যুবক-বুবতীর প্রথর প্রথম-প্রেম-লালসা-প্ীণ্তির পর্ষে এই কয়টি 

দিনই কি যথেষ্ট ছিল?_ নিশ্চয়ই নহে। 
বিবাহিত জীবনের সাতটি বংসর এইভাবেই উভয়ের কাটিয়াছে। 

পুরুষের কাম-লালসা৷ অন্তভাবে চরিতার্থ করিবার শত পন্থা! উন্মুক্ত ছিল; 



২৩৪ যৌনক্ষুধার বৈশিষ্ট 
চি 

শীষে পে 

কিন্তু ওই মুখ চোর! অবগুষ্ঠিতা নতশির৷ নারীর অন্তরের অন্তরালে প্রতি 

মাসের একটি বা! দুইটি দিনে যে মহাধক্ঞের প্রচণ্ড অনল জলিয়া জলিয়া 

উঠিতেছে, তাহার হুবি কোথায়_তাহার হোতা কোথায়__তাহার বন্ধারা 

কই1...বলা বাহুল্য, গত পাচ বৎসর ধরিয়। ললিতা এক-একটা বিশেষ 

দিবসে স্বামীর অভাব বিশেষ করিয়াই বোধ করে। বিশেষ করিয়া ঞঁ 

সগ্য়ে সে নিরালে বসিয়া কাদে, পেট ভরিয়া আহার করে না, স্বামীর 

পত্রের উত্তর দেয় না, কেশ-বেশ-প্রসাধনে যত্ব লয় না, প্রাকৃতিক ও 

সামাজিক কোনো! উৎসবেই সাড়া দেয় না। কলের পুতুলের মতো শুধু 

সংসারের নিত্যকার কর্ম করিয়া যায়, শ্বাশুড়ীর আপ্যায়ন, জায়ের 

মৃছ ভত্দনা, ননদের প্রচ্ছন্ন গঞ্জনা শুনে,_তাহাতে অন্ুরণন৷ নাই, সাড়। 

নাই, ভ্রুক্ষেপ নাই ! 

কিন্ত এই জোর-করিয়া-আন! বাহা বৈরাগ্যের অন্তরালে তাহার মনের 

নিভৃততম কোণে একটা অতৃপ্তির চির-অকুষ্ঠিত বহ্ছি যে প্রধূমিত হই] 

বাঁড়িয়াই চলিয়াছে, তাহাকে নির্বাপিত করার সাধ্য তে! তাহার নাই! 

সমস্ত বক্ষ জুড়িয়া একটা শিকল-পরা অদৃষ্ঠ পাঁগল যে দ্বাপাদাপি করিয়! 

তৃষাতুর কঠে বুক-ফাঁটা চীৎকার করিতেছে, তাহার কণ্ঠরোধ করার 

ক্ষমত| সে তো খুঁজিয়া পায় না। ফনীবাবু তো প্রতিবারেই পুজার সময় 

ভালো কাপড়-জামা-বিলাস-দ্রব্যাদি আনেন্, বড়দিনের অবকাশ-বাসরে 

ফোড়শোপচারে প্রেয়সী-পুজা। করেন্ * নির্মম আফিস্ যে সামান্ত কয়টা দিন 

তাহাকে স্বর্ণের সুধা-ভাগ মুখে তুলিবার স্বাধীনতা দিয়াছে__সেই কয়টা 

দিনই বেশ নিবিড় উৎসাহের সহিত সুরতানন্দ উপভোগ করেন্। তবু 

নারীর বিদ্রোহী বেইমান্ মন উচ্চতর আশারণমোহে দেহ-কারাগারের জৌহ 

কবাটে মাথ! খুঁড়ি! মরে ক্ষেন? 

সেবার মাতাঠাকুরাণী হুর্যগ্রহণোপলক্ষে সপরিবারে কলিকাতায় 

পা পপ 



নরনারীর যৌনবোধ ২৩৫ 
পপ স্পট ৯ পপ, পপ সপ সস, ৯৮ ০ স্পা প্রত সপ ৮ - শশা ীীস্স্পী। 

যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; সেই যাত্রায় কয়দিন থাকিয়া কালীঘাঁট, 

ঘক্ষিণেশ্বর, যাদুঘর, চিড়িয়াখান! প্রভৃতি দেখিয়া আসাও সকলের সাব্যস্ত 

হইল। হাওড়াঁয় গৃহিনীর এক মাস্তুতো ভাইয়ের বাসা! আছে, 

সেইখানেই উঠিবেন স্থির হইল। মেজে! ছেলেকে স্টেসনে হাজীর 

খাঁকিবার আদেশ-পত্র ডাকে দেওয়া হইল | ছূদৈধ, রওন। হইবার 

পুর্বঘিন প্রাতে ললিতা রজোদর্শন করিল। শ্বাশুড়ী রাগ করিলেওঃ 

ভাম্গুর ঝলিলেন-_-এক পক্ষে ভালোই হইল, খোকার (ছোট ভাইয়ের ) 

সম্মুখে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, এ সময়ে কলিকাতার গেলে তাহার পড়াশুনার 

যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। বউমা আর খোকা দুজনে থাকুক্,_চাকর ত 

রহিলই । আমরা দিন পাচকের মধ্যেই তো ফিরিয়া আঁসিতেছি !.." 

ললিতা ছুই দিন পরে খতুন্নান করিল। ছুই জনেই এক ঘরে শয়ন 
করে খোকা তক্তাপোষের উপর, বউদ্বিদবি মাটিতে বিছান। পাঁতিয়া । এমনি 

করিয়] এক, ছুই, তিন দিন যায়; তারপর সেই সুপরিচিত অতিথি-_ 

ছুর্মনীয় কামচুড়ের আবির্ভাব !,..তেপাস্তরের মাঠের মধ্যে মানুষের তৃষ্ণা 

যখন দুরন্ত হুইয়া' উঠে, তখন আপনার খিড়কীর-দ্বারে স্বচ্ছ জলের 

পুফরিণীর কথা মনে পড়িয়া আপৃশোষ জাগিলেও সম্মুখে কাদা-ঘোল! 

জলের বিশীর্ণ ডোবা! দেখিয়া বিচার করিবার অবসর থাকে না যে, এই জল 

পান করিয়া আমার তৃষ্ণা নিবারণ হইবে বটে, কিন্তু পরে হয় তে 

মারাম্বক কলেরা বা আমাশয় রোগে আক্রান্ত হুইন। যদি বাকেহ 

এইরূপ বিচার করে, তথাপি ভবিষ্যতের বিপদকে তুচ্ছ করিয়াই সে 
বর্তমানের সঙ্কটকে কাটাইয়া উঠিতে ব্যগ্র সুই উঠে। ইহাই মানুষের 

স্বভাখ ; এবং সর্ব দেশের "সর্বকালের দবপ্রকার সাধারণ মানুষের 
পক্ষেই এ সত্য প্রযোজ্য ।-.'এতদ্িনের ক্রমাগত উপেক্ষিত ক্ষুধিত অতিথি 
'আজ রুদ্র অভিশাপের ভয় দেখাইয়া গৃহস্থের কুটির-মধ্যে আসন বিছাইয়া 



২৩৬ যৌনক্ষুধার বৈশিউ 
পেশী পিসী পাশা লাল শাশ্ষিত ০ শস্সপ সত শা শা শশিপীহ ০ শট শশী 

বসিল ।**কেবল মাত্র রা দিনের চির দুবার অতিথি যেন 

কিছুদিনের জন্য পরিতৃপ্ত হইল; তাহার শু মুখে হাসি ফুটিল- তাহার 
শীর্ণ বুকে বসন্তের বাগান বসিল ! 

কিন্তু সমাজের সহস্র জাগ্রত চক্ষুকে এই নীরব অতিথি-সৎকার ফাঁকি 

দিতে পারিল না; প্ররুৃতিও ছিন্নমস্তার মতো আপন খেয়ালের প্রবল 

প্রতিশোধ আপন হস্তে লইতে দৃ় সন্কল্প করিলেন। তখন ফাল্ন মাসের 

শেষাশেষি ; ফণীবাবু তিন মাস পুর্বেঝড় দিনের বন্ধে বাড়ী আসিয়। 

গিয়াছেন ৷ সুতরাং স্বামীর তিন মাস কাল অনুপস্থিতির পরে বধূর 

গর্ভসঞ্চার অমার্জনীয় অপরাধ । সমাজকে ফাঁকি দিবার যো ছিল না,_ 

পরিবারস্থ কাহারো, এমন কি স্বামীরও ইচ্ছা ছিল না। পাঁচ মাসের 

গর্ড-ভারাক্রাস্ত নারী শুচচক্ষে কলিকাতার এক অবলাশ্রমে আসিয়। 

আশ্রয় লইল। শ্বশুর-বাড়ীর সকলে পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া ও শ্বেত 

পৈতার পদতলে মোট! দক্ষিণ! ফেলিয়া, শুদ্ধ ও সমাজগ্রাহা হইলেন ।... 
আর এক কথা,__ছুধের বাছা সতেরো বৎসরের অপাঁপবিদ্ধ “খোকা” 

যে এরূপ পৈশাচিক কর্মের প্রলুব্ধ অংশীদার হইবে, একথা কেহই বিশ্বাস 
করে নাই; সুতরাং বাটীর প্রো ভূত্যটির সহিত এই ঘটনার সন্বন্ধ-সথত্র 

স্থাপিত হইল । অবশ্তু বছদিনের পুরাতন চাকর, এবং ভাস্ুরপোকে 

কোলে পিঠে করিয়া! মানুষ করিয়াঁছে,_কাযেই বেচারী বিনা দোষে হাত 

ছুই নাকে-খং দিয় নিষ্কৃতি পাইল !-.**" 



ষষ্ঠ প্রপাঠ 

০ষীবনাচম্ত ০ষীন-জীবন 
বাঙ্গালীর মেয়েদের যৌবন ত্রিশ বসর বয়সের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। 

কচিৎ কখনো কোন কোন বাঙ্গালী রমণী বড় জোর ছত্রিশ পর্যন্ত তাহাদের 
প্রলম্বিত যৌবন ধরিয়া রাখিতে পারেন; তারপর প্রেচত্ব আসিয়া 
তাহাদের দেহ অধিকার করে। অনেক সময় আমরা নারীর বহুপুত্রবতীত্ব 
ও স্তনাবনমনকেই বিগতযৌবনত্বের লক্ষণ বলিয়া স্থির করি। কিন্তু 
এই ধারণাকে আংশিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও আর একটা 
সত্যকে উড়াইয়া দ্বিলে চলিবে না৷ যে, কৈশোরে বিবাহ করিয়া! বনু 
সম্তানের জননী হওয়ার ফলে যৌবন যত শীপ্ব যায়, তদপেক্ষা দ্রুত যৌবন 
চলিয়! যায় তাহাদের-_বাহার! যৌবনের প্রথম তিন-চারি বংসরের মধ্যেও 
নিয়মিত ও নিশ্চিন্তভাবে পুরুষ-সংসর্গ করিতে পায় না। অকালমাতৃত্ব 
ও ভ্রুতপর্যায়ে গর্ভধারণ নারীর রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্য নিমমভাবে হরণ করে 
সত্য; কিন্তু এরূপ তথাকথিত “কুড়িতে বুড়ী” সধবা যদি দশটি পাওয়া 
যায়, তাহাহইলে যৌনবোধে স্ুপরিপক্কা কলেজগামিনী কুমারীদিগের 
মধ্যে “উনিশে ফিনিশ” আরো! দশটি নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন। 

প্রথমোক্তের সুনযুগ হুগ্ধভারে যদি অবন্ত হুইয়া পড়ে, শেযোক্তের 
পয়ঃবাহী গ্রন্থি শুফ হইয়া যাওয়ার ফলে ্চঁ ক্রমশ বিশর্ণ হইয়া যায়, 
মুখে ব্রণ বা ছুলি হয়, চর্মলাবণাঁহীন হয় । একদলের যদ্দি গভিণী-আক্ষেপ 
( 10090)9৫8] 6018100819 ) বা হৃতিক হওয়ার সম্ভাবন। থাকে, অন্ত 

দলের তেমনি যন্ষা, মেল্যান্কলিয়া, বাধক, পদবর, রজঃরোধ প্রতৃতি নান! 



২৩৮ যৌবনান্তে ষৌন-জীবন 
পপ লাশ সপ ও শপ পপি পাপা শিস সস পপ সপ 

ব্যাধির কবলে পতিত হওয়ার নিশ্চয়তা। থাকে খুব বেশী রকমের । আমরা 

যুক্তি-প্রমাণের অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াই বলিতেছি যে, আমাদের দেশের 

গড় পড়তা মেয়েদের কুড়ির মধ্যে বিবাহ হওয়াই শুধু উচিত নহে-_সস্তত 
একটি গর্ভধারণ করাও উচিত। সন্তানের জননী না হইলে কোন 

নারীরই যৌনজীবন সম্পূর্ণতা লাভ করে না, পুরুষ-সংসর্গে পূর্ণ 
রসবোধ বা আদর্শ তৃপ্তি জন্মে না। 

উপযু্পরি বহুসস্তান-জনন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্যহীনতার 
কারণ ;--একজনের প্রত্যক্ষভাবে, অন্তজনের অসাক্ষাংরূপে । কিন্তু 

বহুমাতৃহে অনেকের ধারণ! যে, বহুমাতৃত্ব রমণীর 

ৌঁনান্ভূতি যৌনানুভূতি ভোতা করিয়া ও যৌনক্ষুধায় 
ই অরুচি ধরাইয়! দ্বেয়। কিন্তু সাধারণভাবে 

এ কথা অন্রাস্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে না । অধিকাংশ রমণীই যৌবনের 

গ্রথমে বা কৈশোরের শেষভাগে যেরূপ আবেগসম্পন্ন ছিলেন, যৌবনের 
শেষ পর্যন্ত সেইরূপই থাকেন। তৰে অহোরাত্র সস্তান-সম্ততির তত্ব ও 

বন্ধ লইতে, তাহাদের আহার্য, পরিচ্ছদ, শয়ন, পঠন প্রতৃতির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতে, তাহাদের আব্বার ও অভিযোগ শুনিতে শুনিতে অথবা তাহাদের 

পীড়া ও আকশ্মিক বিপদ্াপদ্দে সেবা-শুশ্রষা করিতে করিতে দবরিদ্র 

গৃহন্থের অনেক রমণীরই যৌনক্ষুধার প্রশমন করিবার একাস্তিকতা অতি 

অল্পই অবশিষ্ট থাকে; নিশ্চিন্তে একটু নিদ্র/ ও বিশ্রামই যেন তখন 

তাহাদের সর্বাপেক্ষা প্রেরর হইয়া উঠে। 
ইহাদের সহবাসের ইচ্ছা হয়ত নিয়মিত, স্বভাবনির্দিষ্ট ক্ষণে ঠিকই জাগে; 

মিল কিস্ত সারাধিন্রে কঠোর লাংসারিক পরিশ্রমের নের 
পা ।অবসন্নতা হয়ত ঠিক সেইসময় এমন করিয়া 

| তাহাদিগকে পাইয়। বসে যে, তখন আর 
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নিজে উদ্যোগী হইয়! স্বামীর কামোদ্দীপনার্থ বিবিধ লীলাচাটুল্যের আশ্রয় 
লইতে প্রেরণা দেয় না; কিছুক্ষণ শয্যায় উশীখুশী করিয়া শেষে হয়ত 

তাহারা অঘোরে ঘুমাইয়া পড়েন । তবে বদি স্বামী নিজে অগ্রগামী হইয়া 
তাহাদের শয্যাশ্রয়ী হন্, তাহাহইলে আপত্তির সুর তুলিবার মূর্খতা কোন 
পরিণতবয়স্ক ছেলের মা*রই যে হর না তাহ! একপ্রকার নিশ্চিত। 

তহপরি, গৃহস্থ-ঘরে ছুই-তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর হইতেই 
সাধারণত স্বামী-স্ত্রী একই দ্বরে পৃথক শয্যায় শয়ন করিতে থাকেন; 

সঙ্গতিতে কুলাইলে, কেহ কেহ পৃথক কক্ষেও রাত্রি যাপন করেন। 
এরূপ ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততিগুলি মাতার শষ্যায়ই শয়ন করে, পিতা বিজন 

শধ্যায় একাধিপত্য করেন। স্থতরাং স্বামীই সচরাচর স্ত্রীকে আপন 

প্রয়োজন মতো! নিজের শয্যায় টানিয়া আনেন। আবার কখনো 

কখনো যুবতী্ত্রীও স্বামীর বিন! আমন্ত্রণেই তাহার শয্যার গিয়া নিজের 
আসঙ্গলিগ্গা! চরিতার্থ করিতে কুন্ঠিতা হন্ না। 

পু্র-কন্যারা একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, কে কখন্ জাগিয়া! উঠে, কে 
কখন্ দেখিয়া! ফেলে-_-এই আশঙ্কা গৃহস্থঘরে স্ত্রী-পুরুষের ইচ্ছামতো 
নিশীথ-মিলনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। নচেৎ ক্রমাগত পুত্রকন্তাদের 
অনুস্থতা, বাহির হইতে আত্মীয়-জ্ঞাতিবর্গের আগমন ও কিছুকালের 
জন্য তাহাদের ঘর দখল করিয়া অবস্থান, শিশুদের মধ্যে রাত্রে কাহারো 

সতন্তপানের জন্য নিদারুণ ক্রন্বন...ইত্যাদি কারণ স্ত্রীপৃকষের আসঙ্গ-লিগ্গা! 
চরিভার্থতার পথ কণ্টকিত করিয়া দের। এই সকল বাধা-বিঘ্বের 
অবিচ্ছিন্ন আবির্ভাব কোন কোন স্থের্যশালিনীঠ *[তি-আবেগঞ্জরী, বৃদ্ধিমততী 
রমণ্রীকে ধীরে ধীরে নিজেরৎ্কামলিঞ্মা গদমিত করিবার ইঙ্গিত দেয়; 

কিন্তু এই প্রদ্মমন-প্রচেষ্টার অন্তরালে প্রথম গ্রথম সকলেরই বেশ একটু 

ক্ষোভ, বিরক্কি, অতৃপ্তি, হতাঁশ! ও অশ্বস্তিবোধ থাে। 



২৪০ যৌবনান্তে যৌন-জীবন 
আপ জর ৬ সপ ০ সপ সপ পা সপ সা পা পপ জপ ৫ সপ অপ ০৮ আপ পা সা পাপা শপ শপ পাপ | নি 

অবশ্থ সংসারের গুরুদায়িত্ব, ভার স্বন্ধে আসিয়া গুরুতর বোঝার 

আকার ধারণ না করিলে, পুন:পুন সন্তান-প্রসবের জন্তই হৌক বা অন্য 
কারণে হৌক নিজের দেহ রোগক্রিষ্ট না হইলে, বিধবা সংসারে অবিরত 

শোক-দারিদ্রের অস্বাস্থ্যকর বাতাসে অভিষ্ঠ না হইয়া উঠিলে, কোন রমণীরই 
ত্রিশ বংসর বয়সের পূর্বে যৌন-লালসা-আোতে ভাটা পড়ে না, কিংবা 
রতিক্রীড়ায় যথার্থ বিতৃষ্কা আসে না ।...হ্যা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 

বিভৃ্/ আসে বটে; কিন্তু তাহার! যৌবনের প্রথম হইতেই অথবা 

বিবাহের কিছুদিন পর হইতেই স্বামী-সম্মিলনে এইরূপ উদ্দাসীন। এই 

যৌন-উদ্দাসীনতা স্থান-কাল-পাত্র পরিব্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুরীভূত হয়। 

জগতে খুব অল্পসংখ্যক নারীকেই স্বভাবত কামশীতল হইতে দেখা যায়। 
যৌবনে একটি সন্তানের জননী সাধারণত বন্ধ্যা রমণী অপেক্ষা 

অধিকতর যৌনরসস্ভা ও রতিক্রীড়ায় অধিকতর পটীয়সী হন্-_ইহা। প্রত্যক্ষ 
নানান সত্য। এমন কি, অসংশোধনীয়ভাবে 

ব্তীর কাম স্বাস্থ্যতঙ্গ না! হইলে, তিন চারিটি সন্তানের 

জন্ম পর্যস্ত বু রমণীরই যৌনলিগ্প! ধাপে ধাপে 
বধিত হইতে থাকে । তারপর বাহিক কারণে ও ভিতরের প্রেরণায় 
এমন একটা স্থের্য ও আত্মসংযমের ভাব আসে-বদ্ারা তাহারা দীর্ঘকাল 
পর্যস্ত যৌনসংযোগের অভাব সহা করিতে সমর্থ হয়।...রতিলীলার 
প্রচওতা ও পৌনঃপুনিকতা সন্তানের মাতা যেরূপ অক্লেশে হা 
করিতে পারেন, বধিয়নী বন্ধ্যা সেরূপ পারেন না। বয়ঃবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে প্রথমোক্তকে যৌনানন্দ দেওয়া ও তীহার নিকট হইতে 
যৌনানন্দ পাওয়া, গড়পড়তা পুরুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে, 
একথা অনেকটা সত্য *হইলেও এ ধারণা মিথ্য/ যে, প্রত্যেক 
প্রসবের পরই একটু একটু করিয়া রমণীর যোনিনালি প্রশস্ত হ্ইয়া 

ন্ভ 
চি 
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স্পা পাশা শশা পাশা শাসিত পাস্পাাসিপ শশী শি স্পেস টা 7 শী -শ্পীশিশস পাশে” পপ সারি 

যায়। একটি সন্তান-জননের পর উহা যেরূপ থাকে, তিন-চারিটি 

সন্তান-জননের পরিণামে তদপেক্ষা যৎসামাহ্তা অধিক খিস্ষারিত 

হইতে পারে; তারপর সারাজীবন প্রা সমানই থাকে। সাধারণ 

স্বাস্থ্য ও গঠন-সৌষ্টৰ এই ব্যাপারটিকে বহুক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করে। 
গর্ভ-ধারণকালে রমণীর পুরুষ-সংপর্গ প্রয়োজন হয় না, এরূপ মনে 

করাও অসঙ্গত। বর অধিকাংশ রমণীই গর্ভাবস্থার প্রথম অর্ধাংশে , 

এরি অধিকতর কামপীড়িতা হন; যিনি কোনকালে 

মুখ ফুটিন্ন! স্বামীর সোহাগ যাচঞ1 করেন নাই, 

হবাসবৃদ্ি তিনিও এ সমব়ে ছুই-একবার উপযাচিক! 

হইয়া তাহার অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিতে ল্ার্জাবোধ করেন না। এমন 

কি, বহু সাধৰী স্ত্রীও নাড়ীজনিত বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন যৌন-ব্যাপারে 

অনৃষ্টপূর্ব মানসিক দুর্বলতা, অবাধ্যতা ও অবিমৃধ্যকারিতা প্রকাশ 

করিতেও পারেন। কোন কোন স্থুন্দরী কেবল গভকালেই পর-পুরুষের 

কুপ্রন্তাবের নিকট নমনীয় হইয়া পড়ির1 থাকেন ।***কিন্ত শেষ চারি পাঁচ 

মাস- বিশেষভাবে অষ্টম, নবম ও দশমের কয়েকদিন নারীর লিগ্সা বেশ 

একটু একটু করিয়া! নিয়তম ধাপে আবরোহণ করে । তবে প্রথম প্রস্থৃতির 
গর্ভকালীন কাম প্রায় ক্ষেত্রেই গর্ভের সুচনা হইতে ক্ষীণ হইতে 

দেখা ষার। অত্যধিক বমন, আহারে অরুচি, অতিরিক্ত নিদ্রালুভা, 

আলম্ত-জড়িমা, রুক্ষ স্বভাব, অসামাজিক ভাব." প্রভৃতি লক্ষণ-দ্বারা 

তাহাদের অবচেতন মন সহবাস-বিতৃষ্ণা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়৷ দেঁয়। 

মৃতবৎসা রমণীগণও গর্ভাবস্থার প্রথম ও শেষভাগে সুকঠিন কামবিরাগ 

প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 

সস্তান-প্রসবের পর বয়স ও পাত্রী-ভেদে, তিন হইতে নয় মাস 

কাল পর্যস্ত রমণীর সঙ্গমেচ্ছা খুব অল্প থাকে । শিশু-পা্সনে তাহারা ষে, 

১৬ 



২৪২ যৌবনান্তে যৌন-জীবন 
২ সপ সস ২৯০ 

আনন্দ পান্, তাহার মধ্যে থাকে একটা! নৃতনত্ব_ একট! বিশেষত্ব-_একটা 

সক্কোচহীন তৃপ্তির মাধূর্য ও প্রেমের একটা অভিরাম বিকীরণ। স্বামীর 
উর জডিদনি হস্ত-নিপীড়নে ষে স্তনযুগ এতকাল পুলকাবেশে 

সমস্ত শরীরকে আবেগকম্পিত করিয়া দিত, 

তাহাই সন্তানের তপ্ত ওষ্-সঞ্চাপন ও কোমল করপল্লব-স্পর্শে যেন একটা 

অপরূপ সাস্বনা পায় । নবপ্রস্থতের যত্ব লইতে গিয় অনেক পত়্ী 

স্বামীর প্রতি অথণ্ড মনোযোগ দিতে পারেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে 

বাত্বিকালে শিশুর ক্রন্দন স্বামীর শুধু নিদ্রাভক্গ করে না, তাহার নিরুপদ্রব 

পত্তীসম্মিলনেও বাঁধা জন্মার ; তখন পিতার তরফ হইতে অস্তানের প্রতি 

সাময়িকভাবে একট! নিষ্ষল আক্রোশ আস! বিচিত্র নহে। সাধারণত 

প্রসবের তিন চারিমাস পর হইতেই যুবত্তীদিগের পূর্ববৎ যৌনক্ষুধা 
প্রতাবর্তন করে,_অনেকেরই আসে দ্বিগুণ শক্তি লইয়া । কিন্তু সার! 

স্তগ্তধানকাল তীহারা, ইচ্ছ। করিলে, পুরুষের সোহাগ-আঁদবকে উপেক্ষা 

করিয়া থাকিতে পারেন; কারণ আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে 

মতগ্রকাশ করিতেছেন যে, পা) 1200৮610 17000] 1788 80070 

10100 01 5002] 6017015৮101) 21) (100 50010116 01 0119 1981). 

ত্রিশের পর (কাহারো- ত্রিশ হইতে ছত্রিশের মধ্যে ) যৌবন নিঃশেষ 

হয়া যখন প্রৌঢত্বকে তাহার রাজাসন ছাড়িয়া! দিয়া! যায়, তখন 

র প্রা গৃহিনী আমাদের দেশের সাধারণ রমণীগণ পাকা 

গুছিনী-প্দবাচ্যা হন্। এই সময়ে হয়ত 

ছেলেপুলেয়' ঘর ভরিয়া যায়; অনেকেরই ছু'ট-একটি ভামাতারো 
আবির্ভাব হইতে পারে। আত্মীয়-স্বজন, লোক-লৌকিকতা, সংসারধর্ম, 

বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশ্নপ্রাশন গ্রভৃতির মধ্যে তাহাদের মন এমন করিয়া! বসির! 

যায় এবং ব্যাপৃত্ত হইয়া পড়ে যে, যৌনবিষয়ক চিন্তার অবসর থাকে 



নরনারীর যৌনবোধ ২৪৩ 
০ লক সস সস আর 

খুব কম; অথচ বগতযৌবনত্বের সংবিৎ তাহাদিগকে সময়ে-অসময়ে 
গীড়া দিতেও ছাড়ে না। যৌবনের ঠাট্ঠমক্, নিজেকে জাহীর 
করিবার একটা আধ-ইটছা-আধ-অনিচ্ছাকৃত প্রয়াস, জগতের নিকট 

হইতে নিজের ষোল আনা পাগুনা-গণ্ড লুদে-আসলে আদায় 

করিয়া লইবার একট! প্রচ্ছন্ন লালসা, আপন বসন-ভূষণের প্রতি 

অত্যধিক মোহ..ইত্যার্দি অকন্মাৎ দ্রুতগতিতে হাঁস পাইতে গাকে।, 

সেষেন তাহার অবচেতন মানসে একটু একটু করিয়া উপলব্ধি করে যে, 

স্বামী বা অন্য পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া ক্ষমত] সে হ্ারাইতে বসিয়াছে। 

বাঙ্গালী ভদ্রঘরের প্রৌঢ়া রমণীর যৌন-জীবনে পুরুষের চেয়েও বৈচিত্র 

কম। তাহা আফিসের বাবুর দৈনন্দিন কমতাঁলিকার মতোই নিতান্ত এক- 

ঘেয়ে, একটান1, কবিত্বহীন | যেদিন চান্দ্রমাসিক খ্খতশ্রীব চিরতরে বন্ধ 

হইরা যাঁয়, 'সইদিন হইতে প্রকৃতপক্ষে রমণীর 

যৌন-জীবনের উপসংহার আরম্ত। সাধারণত 
বিয়াল্লিশ বংসর হইতে আট্চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ভারতব্ষীয় 
নারীর “ঝতুসংহার” (71910070050 ) হয়; অর্থাৎ তাহার পর 

হইতে খতুশোণিতের উপদ্রব আর তীহাদ্িগকে সহা করিতে হয় 

না। খতুসংহারের বংসরথানেক বা কয়েক মাস পর্ব হইতেই প্রত্যেক 

স্ত্রীলোক তাহার দেহমনে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করেন,__ 

কৈশোরের ঠিক বিপরীত একট! মনো বৃত্তির ঘূর্ণাবর্তে তাহারা পতিত 

হন্। এইকালে খতুমাব অনিয়মিতভাবে দেখ! দেয়, কাহারো 

প্রচুর-_কাহারো৷ অত্যন্ত অল্প; তৎসছিত আসে এগ্ষটা দারুণ 

অন্বন্তিকর আবেশ, আহারে বীতরাগ, আত্মীস্' দনের উপর অকারণ 

বিরক্তি-ভাব, শাস্তির আকাশে একটা অন্থাচ্ছন্দের গুমট্, অহেতুক 
মান-অভিমান, অকারণ আশঙ্কা, ছুঃখবাদের প্রতি অনাব্শ্তক আসক্তি 1... 

ধাতুসংহার 



২৪৪ যৌবনান্তে যৌন জীবন 

খাঠসণহারের জনি ূরব্া বা পরবর্তীকালে ( অর্থাৎ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে চুগাল্িশ হইতে ছেচল্লিশ বংসর বরসের মধ্যে ) রমণীর যে অপরূপ 

ধতৃসংহারকালীন্ অবস্থাস্তরের যুগ আসে, সে সমরে তাহাদের 

কারান মন-মেজাজের রূপান্তর ধাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, 

তাহারাই বিশ্ময় মানিরাছেন। প্রতিদিন একটা- 

না-একটা সত্যকার বা কল্পিত অন্ত্রখ লাগিয়াই আছে-_মাথাধরা, অনিদ্রা, 

কটিবেদন1, অঙ্গের এক-একস্থলে ক্ষুদ্র মাংশপেশীর স্পন্দন, চক্ষের দৃষ্টিহ্াস, 
হিন্টিরিরার মতো! অবস্থা, পেটের গোলমাল, অন্্, অজীর্ণ ইত্যাদি । 

যিনি এতকাল শাস্তিপ্রিক্না ও মধুরভাষিণী ছিলেন, তিনি কেমন করিয়া 

হঠাৎ এক অস্তভ প্রভাত হইতে কলহপ্রির1, অপ্রিয়বাদিনী, অস্থিরচিতা 

হইয়া পড়েন-_-তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন ন1। কেহ 
অতিরিক্ত সংশয়নীলা, চিন্তাপ্রৰণ ও খামখেয়ালী হইয়া পড়েন, কেহ বা 

সময়ে-অনময়ে যাহার-তাহার সহিত অনাবশ্তকভাবে কথোপকথন করিতে 

ভালবাসেন ; পরনিন্দা, পরচর্চা ও হদয়হীন সমালোচনায় সির! যেন 

পান্ সুগভীর আনন্দ । 

কেহ কেহ আবার স্বামীকে বা আপন কোলের শিশুটিকে 

দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত যত্ব করিতে আরম্ভ করেন। অনেকের 

যৌনক্ষুধাও এই সময় কিছুদিন প্রবল আকারে দেখা দেয় | 
বার্ধক্যনিঙ্গিত পতি যদি তাহার পুনঃপ্রজ্জঞলিত কাম-হুতাশনের যথাবিধি 

প্রসাদন না করিতে পারেন, অথব! কার্ষে, বাক্যে বা ইঙ্গিতে তাহার 

তরফ্ হইর্তে কোনরূপ উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য বা নির্বেদের ভাব প্রকাশ পায়, 

তাহাহহলে আর রক্ষা নাই ত্রিশ বংসরের সবত্বে বোনা প্রেমের 

রেশমী জাল একটি করাঘাতেই ছিন্ন হইয়া বাইতে পারে । কেহ পাগল, 
কেহ মৃচ্ছাবে!গে আত্রান্ত হন্; কেছ হঠাৎ গুরুকরণ ও ধর্মানু্ঠানে অত্যন্ত 



নরনারীর যৌনবোধ ২৪৫ 
প্রা | পিস 

শরদ্ধাশালিনী হইয়া পড়েন (কিন্তু প্ররূত বৈরাগ্যে নহে-_রাগে ও 
অভিমানে ); কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াও এই অন্তর্দীহ উপশম করিতে 

উদ্ভোগী হইতে পারেন! আবার কোন কোন রমণী অকম্মাৎ অত্যন্ত 

কর্মকৃ ও বিলাসপ্রিয় হইয়া পড়েন ; কোন কোন প্রৌঢা হয়ত বিশস্ৃতপ্রায় 

ঠাট্ঠমক্ 'ও পরের স্ততিবাদ আহরণের সংগুপ্ত এষণাকে বহুদিন পরে 
জাগাইয়! তুলেন,_-ন্সেহের বঞ্চনাকর বর্ণে টাকিয়া কোন পরিণত কিশোর 

বা যুবককে প্রচগ্ডভাবে ভালবাসিয় ফেলিতেও পারেন; কাহারো 

কাহারো “বিরাঁজ-বৌ* অ'জিতেও আপত্তি থাকে না । বহু যৌবন-বিধবা 

এই বয়ঃসন্ধ্যায় উপনীত হইয়া হঠাৎ পাপাচরণে বা আইনভঙ্গে প্রবৃত্ত 

হইতে পারে। অনেকে আবার বিপদসঞ্কুল সমাজরাষ্ত্রিক কোন দুঃসাহসিক 
কর্মশ্োতে ফলাফল চিন্তা না করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে *। অনেক 

ঠাকুমর্ইই এই সমরটিতে নিজের বা দুরসম্পককীঁয় নাতিদ্িগের সহিত যে 
সকল অশোভন ঠাট্রা-ইয়াফি করেন, তাহার মধ্যে অবচেতন মনের নিছক্ 

সতা এষণাও লুকাইয়া থাকিতে পারে।.*"ঘড়ীর কাটা পশ্চাতে থুরাইয়া 
দিতে সকলেরই অন্তরে একট। অদ্ুত আগ্রহ প্রধূমিত হইতে থাকে ! 

এই বয়সের সময় কোন কোন রমণী হঠাৎ অত্যন্ত মেদোবহুল!, 

স্থলোদরা হইয়! পড়েন; কেহ কেহ আবার অত্যন্ত ক্ষীণা, রুগ্ণা ও 

রাকা বোরো অন্ন পারা রদ্ধায় পরিণত হইয়া যান্। 
আট্চল্লিশ বৎসর বয়ংক্রম উত্তীর্ণ হইলে, 

উপরিকথিত মনোভাব অপস্থত হয়-__একটা! শ্বাভাঁবিক প্রশান্তির পরিস্থিতি 

দেখ! দেয়। ইহার পর শতকর! নিরনব্বইটি বাঙ্গালী সন্্বার আর 

পুত্র প্তোবন! থাকে না।...তাহাটুর পর হইতে রমণীর" শর্ধক্য । চিরাচরিত 
সপ স্ ০পপীপাএ  সপপ শপে পা | আশিস পস্পীশ এপাশ লগ পপি পা পিপি পপি | শশা পা ৭ সস এ 

* কংগ্রেসের বিগত “নিক্ষিয়-প্রতিরোৌধ”-আন্েশলনে এই বয়সের মহিলারা 
ঘ্লে দলে যৌগ দিয়াছিলেন । 

শপ পি এ - শিশপিশিশপীশীপিস্পী শী পপ শশা িসপপী পা লাল সপে পপ সপ পা পানা পা পিসপী পল আপ শশী শা 



২৪৬ যৌবনান্তে ষৌন-জীবন 
শে শেপ শপে শপ পপ? পি শপ পপ পপ পপ শসা শাদা আপা শশী আন আপ পাপ আপ পপি | কক 

'অভ্যাসবশে তাহারা পুরুষ-সহবাসে প্রবুন্ত হইতে থাকিলেও কামনার 

পারদ-রেখা আট্চল্লিশের পর হইতে দ্রুত হস্ব হইতে থাকে । নির্বকাতিশয় 

অতিথিরূপে যে লিগ্গা প্রথম যৌবনে সপ্তাহে একবার ও প্রৌঢকালে চতুদশি 
দিন অন্তর একবার করিয়া দ্রেখা দিত, তাহ হয়ত মাসে একবার কবিয়। 

ক্গীণ হইতে ক্ষীণতরভাবে জাগিতে থাকে । যাট বৎসরে গড়পড়তা 

, প্রত্যেক সৌভাগাবতী সধবারই যৌনজীবনের চিরাবসান হয় ।... 

পঁ়তাল্লিশ বৎসরব্যাপী স্ুখদুঃখের লীলামাধুরী-বিমণ্তিত স্থৃতিসৌধে 
নিবিবাদে বসিয়া তিনি একদিকে পরকালের চিস্তা__অন্যদ্িকে অথর্ব 

স্বামীর যথাশক্তি সেবা ও সান্গিধ্য-লাভের মধ্যে খুঁজিয়! পান দিব্য তৃপ্ডি)__ 

লোলচ্ে কামকেলির ব্যর্থ বিদ্রপ তাহার নিকট হ্ঃসহ---দারণ 

বিরক্তিকর বলিয়াই প্রতীত হয় ! 



সপ্তম প্রপাঠ 

ক্রী-পুক্রতেষের ষীনাচরঢণ পার্থক্য 

পূর্বেও বলিরাছি, পুরুষের যত শীঘ্র কাঁমোন্তেজনা জাগে, রমণীর 
সেরূপ জাগে না । রমণীর যৌন-জীসনের এই নীতিটি ন৷ জানার দরুণ, 

অনেক সময় পুরুষ আপনার অজ্ঞাতসারে রমণীর নিকট ঘোর স্বার্থপর 

সাজিয়া বসেন। প্রায় গৃহস্থ-সংসারেই নারীর অগ্রেই পুরুষ নিশীথ-শব্য। 

উভয়ের রমণের গ্রহণ করেন টড প্রয়োজন-মাফিক্ দিনে 

মদনপীড়িত হইয়1, নারীর সঙ্গ-স্ুখাশায় তীব্র 
তাল-গতি-াত্ উতকণ্ঠায় পুরুষ তাহার আগমন-প্রতীক্ষা 

করেন। তারপর সারাদিনের গৃহকর্ম সদ্চ সমাপনান্তে নারী শয়ন-কক্ষে 

প্রবেশ করিয়া, শয্যার উপর শুইয়! একট] আরামের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে- 

না.ফেলিতেই পূর্ব-হুইতে-প্রস্তত পুরুষ অন্ধমাগ্রহে বিনা গৌরচন্দ্রিকায় 

তাহার অভিলাষ পুণে ব্রতী হন্। 

অথবা এমনও হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর অগ্রে শয়ন করিয়। 

সবেমাত্র ন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছেন, এমন সময় স্বামী বাহির হইতে বেড়াইয়া 

আসিয়া, বেশ তগুকাম হইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। 

হয়ত তিনি থিয়েটার-বায়োক্কোপ হইতে লালসোদ্দীপক চিত্র দেখিয়া অথবা 

বন্ধুমহল হইতে ব্যক্তি বিশেষের রতিশক্তির চমঝ প্র কাহিনী সবেমাত্র 

শুনিয়। আমিতেছেন ; সৃতরাৎ ধৈর্যধারণ অপম্ভব। নারী ইহার জন্ত 

মোটেই প্রস্তুত থাকেন না, কাষেই এ ব্যাপার' তাঁহার নিকট “তুলসী বনে 



চি 

২৪৮ -পুরুষের যৌনাচরণে পার্থক্য 
স্পা -শ্শ্প 

বাথের ডাকে'র মতোই বিসদৃশ ও অতর্কিত বলিয়! অনুভূত হয় । তদুপরি, 

নারী-পুধ্বণিত যে উপচার বা কন্তা-বিশ্রন্তনের এত পক্ষপাতী, তাহ। 

প্রদর্শন করিতে পুরুষ প্রার ভুলিয়! যান; ভুলিয়া! যান যে, আছ্যানন্দ বত 

নিনিড় হর, অন্তানন্দ সেই পরিমাণে তত গভীর-তত তৃপ্তিঘবায়ক হয়|. 

তারপর হরত যখন রমণীর মনের উদয়-গিরির পশ্চাৎ হইন্দে 

কামনান তরুণ-হূর্য সবেমাত্র উকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তৃপ্প 

পুরুষের শ্রান্ত কাঁমনা-রবি অস্তগিরির পশ্চাতে ঢলিয়। পড়িল 1..... 

ত্খাচিভ্র নং ৩ 

চিনির 
১৮4 ২০_ 

[1 1৬৬ 
খপ াকর্বোি তক সা লয়ে তিিসিকী তত “পপ, ক ৩৩৩৭ আট 

সহবাসকালে স্ত্রী-পুরুষের কামোৎসাহের 
তুলনামূলক অধ্যয়ন । 

পুরুষের রমণেচ্ছা ধাঁক করিয়া জাগে । যৌন-সন্মিলন আরম্ভ হইলে, 

তাহার প্রথম অবস্থায় পুরুষের যতট1 কামোৎসাহ থাকে, উহার মধ্যাবস্থায় 

অনেকের তাহ! হাস পায় ; কিন্তু একেবারে শেষের দিকে বীর্য-পতনের 
অব্যবহিত পূর্বে তাহা ক্ষণিকের জন্য বেশ একটু জলিয়া উঠে, এবং বীর্য- 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে ও অব্যবহিত পরে নিমেষের জন্য চরমানন লাভ হয়? 

পদত্ত নারীর কামোথ্সাহ ধীরাবরোহী-_একটির পর একটি করিয়া দীর্ঘ 



নরনারীর ষৌনবোধ ২৪৯ 
পপ শিপ আশ পাপী? পাপা পপি পপিশ পাছার কাস্পাশি | শি শিস পাশ স্ শশী শিপ শত শা পিস শশশপীপাটা ল শি শি শা 

সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া, যেন তাহা কাম-চন্দ্রনাথের চরম 

শীর্ষে উঠে। 

রতিকালে কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম পুরুষের যতটা হয়, উৎসাহিনী 

নারীর তদপেক্ষা সামান্য কিছু কম হইতে পারে; তথাপি সাঙ্গমিক 

ব্যায়ামে পুরুষের যত শীঘ্ব ও যতটা পরিমাণে শক্তি নষ্ট হয়, নারীর ততট! 

হয় না। কোন কোন যুবক অজ্ঞতাঁবশত আপন শরীরের উপরার্ধের, 

গুরুত্ব নারীর বক্ষের উপর আংশিক বা পুর্ণভাবে সঞ্চাপিত করিয়া, তাহার 

সহজভাবে শ্বাসগ্রহণ-ক্রিয়ার পথ রুদ্ধ করিরা দেন) ইহাতে তাহারা 

বথেষ্ট কষ্ট ও শ্রম অনুভব করেন । 

ইহ] বহুপরীক্ষিত সত্য যে, নারীর কামোংসাহ অতি ধীরে জাগ্রত হয় 

এবং তাহা একবার জাগ্রত হইলে, তাহ!'র শক্তি হয় সাংঘাঁতিক। পুরুষের 

কাম-_শুঞ্চ কাণ্ঠের আগুন, জালিতেও কষ্ট নাই, নিবাইতেও কষ্ট নাই। 

নারীর কাম--কয়লার আগুন, জালিতে'৪ বেগ পাইতে হয়, এবং 

একবার জলিলে, তাহার আচ্ যেমন তীরব্র-_ তাহার স্থায়িত্ব তেমনি 

দ্বীর্ঘ হয়। বিবাহের একটা প্রধান উদ্দেশ্তই হইল--পরম্পরের গতি ও 

প্রগতিকে অথপ্ড যুগ্ম জীবনের প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, 

স্বামী-স্ত্রীর সমান্ তালে পা ফেলিয়া চলা । বিবাহিত পুরুষকে সর্বদা 

স্মরণ রাখিতে হুইবে যে, যৌন-জীবনের চিরকাম্য পথে রমণীর 

কামোত্তেজনার গতি কচ্ছপের মতো এবং পুরুষের গতি শশকের মতো ! 

চেষ্টার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, সামান্য স্বার্থত্যাগের দ্বারা, একের গতিকে 

একটু চঞ্চল এবং অন্টের গতিকে একটু মন্থর করিয়া লইতে হয়ধ। .. 

কামকেলিতে উপযুক্ত বয়ূক্া রমণীকে পরাস্ত +ণরিতে যাওয়া পুরুষের 
পক্ষে হৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে। কুড়ি-পচিশ বংসরের বলিষ্ঠ যুবক সহজ 
অবস্থায় এক রাত্রে কচিৎ তিন বা! চারিবার রমণ করিয়া! আশাতিরিক্ত তৃপ্ত 



ও পরিশেষে অবসন্ন হইরা পড়েন ; অথচ ষোল হইতে আট্চনল্লিশ বংসর 

বয়স্কা যেকোনে। স্থস্থ স্বাভাবিক অবস্থার নারী তাহার তৃপ্তির সীমাকে 

যদৃচ্ছ বাড়াইয়। চলিতে পারেন, __ছয়সাতবার রমণেও ক্লাস্তিবোধ করেন 

না। ফ্রান্সের য্যারাগন নামক প্রদেশের রাণী বলিতেন, প্রতি ধাত্রে 

ভিনবার সহবাস ব্যতীত তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, সুতরাং এই 

যাত্রাই প্রত্যেক স্বাভাবিক রমণীর আদর্শ হওয়া উচিত। জনৈক 

পত্র-প্রেরক আমাদিগকে জানাইয়াছেন, “একবার একটি বন্ধু ব্রহ্ষমদেশে 

এক হইতরাঁজ কুমারীর সহিত সম্তোগ-সৌভাগ্য লাভ করেন। 

২৩ বার সহবাসের পর যুধতী তাহাকে পুনঃপুনঃ উত্তেজিত করিয়া 

৬ বার সহবাস করিতে বাধ্য করেন। স্ত্রীলোকের তৃপ্তির মাত্রা 

বা সন্তোগ-পিপাসা কত অধিক, এ ঘটনাটি তাহার একটি প্রকুষ্ 

উদ্দাহরণ |... 

বাঙ্গালী বেশ্যাদের একরাত্রে বারো হইতে ছাব্বিশ বার কামুকীর 

আক্রমণ অল্লায়ামে সহিতে যেমন শুনিয়াছি, ভদ্রবংশীয়া নারী একরাত্রে 

চারিবার সঙ্গম ব্যতীত তৃপ্তথিলাভ করিতে পারেন নাঁ_ এমন প্রতিবেদনও 

আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌছিয়াছে। তবে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে 

আমাদের কষ্ট পাইত্তে হয় নাই যে, মধ্যম রকমের কামশীলা! বঙ্গযুবতী 

একরাত্রে দুইবার বমণে অধিকতর আনন্দ অর্জন করিতে পারেন ; ইহার 
বেশী হুইলে তাহাদের শ্রান্তি বা বিরক্তিবোধ আসে । ইহার! প্রতিরাত্রে 

সঙ্গমাভিলাধিনী নছেন বটে; কিন্তু কাম-জোরারের একটি বা একাধিক 

তিথিতে দুইবার উপসর্পণ লাভ করিলে, সত্যই আশানুরূপ আনন্দিতা 

হ্ ৃ ৰ 
এমন পুরুষ আমাদের দেশে খুব কমই দেখিতে পাওয়। যায়, ধিনি 

একাদিক্রমে পনের €মিনিটকাঁল রমণ করিতে পারেন; পূর্ণ যুবকদের দশ 
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সি আসি পাপা লা পর বর তা পপ 

ও প্রৌচদিগের পাচ মিনিট পর্যন্ত স্থরত-কাল স্থায়ী হইলেই যথেষ্ট বলিতে 

হইবে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহু বাঙ্গালী 

চযমামন্দ ও বিহরিরস প্রৌটেরই দুই-তিন মিনিটের বেশী স্ুর্তানন্দ 

স্থায়িত্ব লাভ করে না! বলিরা আমর! অবগত । কিন্তু নকল দেশের 

স্বস্থদেহী, অধিক-শ্রমণীলা ৪ অল্পশিক্ষিতা রমণীগণ দশ হইতে কুড়ি 

মিনিটের কম সমগ্বে চরমানন্দ (07:2%807 ) কাচ লাভ করেন *।, 

অবশ্য উপচারাদি-দ্বারা রমণীর কামনাকে জাগাইয়া ও কিছুক্ষণ খেলাইয়া 

লইলে, পাচ-ছয় মিনিট, সহবাসেই তাহার] প্রায়শ চরমানন্দ লাভ 

করিতে পারেন। | 

এই গ্চরমানন্দ* শব্দটি ইতঃপুর্বে ছুই তিনবার ব্যবহার করিয়াছি; 
কিন্ত ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে পাঠকগণ একট! ধারণা করিয়া লইলেও, 

এখনো খুলিয়! বলা হয় নাই। শঙ্ঈমের শেষ অবস্থায় একটা জড়িমাজনক 

উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে যে আবেশময় পুলক ও তৃপ্তির ভাব আসে, 

তাহাই চরমানন্দের অবস্থা । বীর্যনির্থমের সহিত পুরুষের সর্কক্ষেত্রেই 

চরমানন্দ লাভ হয়, কিন্তু রমণীর ঠিক বীর্ষের অনুরূপ কোন রস ন। 
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'পরিবারের পুরুষ-মহিলাগণের এই একই অবস্থা! ! 
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শা সী পার জপ শপ 

পথ এআ ৯ ৮ লে পাপা আন পপ »* পেল | পিল জে ১ » পেপসি 

থ'কিলেও গ্রারই জরারুমুখ হইতে একপ্রকার অতিঘন আঠালু রস বিন্দু 
মাল[র ন্যায় নাতিবেগে নিপতিত হয়; পাশ্চাতা বিজ্ঞানবিদের ভাষায় 
হহ।কে বলা হয়-_10081108 ৪105 1718, মনে রাখিবেন, এই রসের 

সভিত গর্ভধারণের কোন সম্পর্ক নাই। বহু রমণী এই রস-নিষেকের 

অন্ুভূত্তি অনেক সময় ভাল করিয়া টের পান না, 'মথচ চরমানন্দ সংঘটিত 
হইল-_তাহা! সবন্ধা সুম্পষ্ট বুঝিতে পারেন। এই রসের নাম “বিস্থষ্টিরস” | 

পুরুষ অনেক সময় অপর পক্ষের বিস্ষ্টিরস-নিষেক অনুভব করিতে 

পারেন না| বিস্ষ্টিরস কদাচিত গড়াইয়া বাহিরে আসে, সাধারণত 

জরাধুগ্রীবার চতুষ্পার্থে ও শিশ্লমুণ্ডেই লাগিয়া যার । কিন্তু রমণীর চরমানন্দ- 
লাভ সবক্ষেত্রে, সবপাত্রে বা সব্সমবে বিশ্বষ্টিরস-নিঃসরণের মুখাপেক্ষী 

নহে, উহ স্বতঃই আগমন করিতে পারে । চরমানন্দের সময় রমণীর দ্বেহ- 
মনের অবস্থা প্রায় পুরুষের অনুরূপ হয়_-তবে অপেক্ষাকৃত প্রগাটভাবে। 

প্রী সময় ঘোনিনালির পেশীময় প্রাচীর ঈষৎ আক্ষেপগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ 
একবার সঙ্কুচিত একবার বিস্তারিত হর, জয়ারু-মুখের ম্বভাবত গুটানে। ওঠ 

প্রলগ্িত হইয়া ভিতর দিকে মুড়িয়া যায়--কোনো! কোনো সময়ে শিশ্ল- 

মুণ্ডের উপরাংশ আকৃড়াইয়! ধরে-_জরাযু-মুখের সুক্ষ নালিপথ অল্পবিস্তর 
ফাক্ হইয়া যায়; পরিপূর্ণ স্থখ-সংবেদনের আবেশে ক্ষণিকের জন্য 

উন্মাদনা! ও গতচেতনার মাঝামাঝি একটা অনিবনীয় অবস্থা আসে । 

আঙগুকুল পরিবেশের মধ্যে কোন একটি সহবাস গ্রালম্থিত হইলে, বনু 
রমণীই ছুই বা তিনবার চরমানন্দ লাভও করিতে পারেন । 

কামোত্তেঙনার সুত্রপাত হইতে অথবা সহবাসের প্রথম হইতে রমণীর 
বাথোলিন্-গ্ন্থিবয় হইতেও অতিসামান্ত মাত্রায় পাংলা রস নিঃস্যত হইতে 
থাকে । উহার নাম দিলাম “স্যন্দনরস” | উভয়েই ইহা অনুভব করিতে 
পাঁবেন : কারণ সহব্স-কালে এই রসই ধীরে ধীরে যোনিপথ পিচ্ছিল, 
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করিরা দেব । সহবাস বতই অগ্রসর হয়, শ্ুন্দনরস ততই অধিক্মাত্রায় 

পড়িতে থাকে । 

পুরুষের বীর্ধপতন্দের সমর রমণীর যে সুখামুভূতি হয়, তাহ চরমানন্দ 

অপেক্ষা হীনতর। যাহাতে সহ্বাস-কালে রমণী পুরুষের পুঝে ই 

চরমাঁনন্দ লাভ করিতে পারেন, তদ্বিয়য়ে লক্ষ্য রাখিতে গ্রাচীন 

মহাজনগণ পুনঃপুন উপদেশ দিয়] গিয়াছেন * ; এবং ততজ্জন্য অঙ্গুলি- , 

প্রয়োগ, ঘন ঘন ঢম্বনাদদি পচার কিছুক্ষণ প্রদানের পর তবে মুল 

রতিক্রিষা আরম্ত করিতে বলিরাছেন। উ্তব্নের সমকালীন চরমানন্দ- 

লাঁভই, আমাদের মনে হয়__দাঁম্পতাজীবনের সবশ্রেষ্ঠ সাঁধন।। 

শ্রীমতী আরাধনা দেবী এতানৎ বঙ্গদেশের সতের হইতে পরতিশ 

বৎসর নয়স্ক। শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছুইশত একত্রিশ জন রমণীর রমণ-তৃপ্ডির- 

কাল-নিরেশিক সন্নিকৃ হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে হদখ। 

গিরাছে, ইহার্দের গড়পড়তা চরমানন্দ-লাভের কাল ১০৬৪ মিনিট ; 

অথচ ইহাদের ন্বামিগণের রমণ-কালের স্থাধিত্ব গড়ে মাত্র সাড়ে ৫৮ 

মিনিট । ওই সাড়েচারিশতাধিক দম্পতির মাত্র ৬৬ জন স্ত্রী-পুরুষের 

চরমানন্দ প্রা্শ সমস্ময়ে সংঘটিত হয়; এবং মাত্র ১৮ জন ম্বামীর 

সহবাসকাল সাধারণত রমণীর চরমানন্দ-কাল অতিক্রম করিয়া যায়। অবশিষ্ট 

সত্রীগণকে কাম-জীবনে অতৃপ্ত ও অপেক্ষাকৃত অসুখী বলিতে হইবে । 

বহুদিন অনুপস্থিতি বা অধ্যমের পর স্বামী সহবাঁস করিলে, তাহার 

স্থায়িত্ব দুই-এক মিনিটের বেশী হর না; পর-রাত্রে বা সেই রাত্রেই পরবর্তী 

সহবাঁস অবশ্য কিছু বিলম্বিত হয়। বলা! বাহুল্য, এঃ-ষত্র স্ত্রীগণ একবার 
সহবাসে আদৌ প্রশমিত হইম্তে পারেন না। অন্তান্ত দ্রিনেও পধুতম্ুকা, 

* “তস্মাত্তধোপচর্ধযা স্ত্রী বধাখ্ে প্রাপু্ান্তিম্_কামহরিদ, সাং, ১ম অধর, 
কপ স্রত্রে। 
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ববতীগণ প্রায়শ স্বামীর প্রথম সহবাসের শেষভাগে মাত্র উদ্দীপিতা! 

হইয়। উঠেন এবং পর-পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রমণ না করিলে সুখী হইতে 

পারেন না। বিবাহের কিছুদিন পরে পত্বীগণ যখন সুরতের 

রসান্বাদে অভিজ্ঞা হইয়! উঠিয়াছেন, তখন কিছুদিন বিচ্ছেদের পর তরুণ 
স্বামীগণ ইহার অত্যতা! পরীক্ষা করিয়া দ্বেথিবেন। পরস্ত ধাহার! প্রথম 

'সহবাসটিকে অন্তত দশ হইতে পনের মিনিট কাল প্রলগ্িত করিতে পারেন, 
তাহাদের স্ত্রীগণ সে রাত্রে দ্বিতীয় সহবাস-কামনা না-ও করিতে 

পারেন। 

পুর্বে একাধিকবার বল্রিয়াছি,__পুনরায় উল্লেখ করি যে, 

যৌন-সম্মিলনের আনন্দ পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিকতর স্থারী ও নিবিড়তর 

হুয়। পুরুষের কামাবেশ মনের মধ্যে প্রথম উদ্ভুত হইয়া, তাহার 

চরিভার্থতার জন্ত নিভরশীল হয় একমাত্র জননেন্দ্রিয়ের উপর, 

এবং দেহের নাড়ী-তন্ত (0৫5০ ) সাহায্যে 

নর-নারীর যৌন- জননেন্দ্িয়ের নিকট হইতে প্র চরিতার্থতার 

বোধের পাঁথক্য সংবাদ পাইলে, তবে তাহার মন প্রসন্ন হয়। 

কিন্তু নারীর কামাবেশ তাহার চরিতার্থতার ভারার্পণ করে শুধু তাহার 
জননেক্িয়ের উপর নহে-মআরো অনেকগুলি প্রত্যঙ্গের উপর $ 

এবং এতৎসংশ্লিষ্ট প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতাঙ্গের নিকট হইতে নাড়ী-ত্ত- 

সাহায্যে চরিতার্থতার সংবাদ গেলে, তবে মনের পুর্ণ সন্তষ্টি-বিধান হয়। 
সেইজন্ত কালিদাসের পন্ত্রীণামনঙ্গো বহুধ। স্থিতোহদ্য”-_পতক্তিটির তাৎপর্য 

বুঝিয়া, প্রতি কামক্রীড়া কালেই তাহার প্রত্যেক অঙ্গটিতে কিছু-না-কিছু 
সোহাগ-আদর অর্পণ করা অবশ্যকতব্য । 

, তারপর, কাম-চরিতার্থতার আনন্দ যদ্দি পুরুষের মনের রা 

স্ আচড় কাটে, তাহ! হইলে তাহ! নারীর মনের কেন্ত্রস্থলে গিরা দাগ 
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বসাইয়া দেয়। সেইজন্ত যৌন-সম্মিলন-সময়ে 

তৃপ্তি প্রাইতে নারীর এত দেরী হয় এবং ওই 

স্খের মস্তি তাহার স্বনে এত স্থায়িত্ব লাভ করে। ক্ষমতায় কুলাইলে, 

পুরুষ যেখানে প্রত্যহ অভিগমন করিরাও তৃপ্তি পাইতে পারেন না, সেখানে 
নারী মাসে একবার বা বড় জে!র দুইবার মাত্র যৌন-রসাস্বাদন করিয়াই 
সন্ত থাকিতে পারেন; কারণ উষ্রের স্তায় তিনি কয়েকদিনের' 

তৃষ্চার উপাদান একদিনে সঞ্চন্ব করিয়া লইতে পারেন। তবে 
তাহার কাম-জোয়ারের কয়টি দ্বিনই প্রতাহ পুরুষ-সঙ্গ পাইলে, তিনি 

অনুখী হন্ না, বরং তাহা! আশাতিরিক্ত ভাবিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী 
জ্ঞান করেন । 

যে-সকল স্্বীলোক স্বভাব-রুগ্ণা, অবসন্না, ধাহাদের মানসিক সচেষ্টতা 
সীমাবদ্ধ, মেজাজ রুক্ষ ও খুঁৎখুতে, তীহার! কাম-গীড়িতা হইলে এবং 

কাম-প্রসাদন সহজসাধ্য জানিলে, অত্যন্ত প্রাণপূর্ণা, কর্ম ঠ ও মধুর-স্বভাবা 

হইয়। উঠেন। এই ভাবটি অবশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে ; 

তারপর এ নির্দিষ্ট “কিছুক্ষণের মধ্যে কামনা পরিতৃপ্ত না হইলে, পৃববর্তা 
স্বভাব বলবত্তর হইয়া উঠে। কামন! পরিতৃপ্ত হইবার কিছুদিন পর 
পর্যন্তও দেহ-মনের এই ক্কুত্তিযুক্ত আবেশটি পরিলক্ষিত হয়। 
উপরি-উক্ত “কিছুক্ষণ” কথাটি নারী-বিশেষে দ্বই-তিন ঘণ্টা হইতে 

ছই তিন দিন বলিয়া! বুঝায়; এবং “কিছুদিনের” অর্থ পাত্রী- 

বিশেষ ছুই-তিন দিন হইতে দূশ পনের দিন পর্যন্ত স্থায়িত্ব জ্ঞাপন 
করে। 

স্ত্রী-জাতির যৌন-প্ররুতির মধ্যে আর একটা লক্ষা করিবার মতো 
বিশেষত্ব এই যে, যে মদন-সন্তাপ্রে বশে পুরুষগণ প্রায়ই আবেগ-অর্থীর, 

উন্ম্তপ্রায়, আম্মবিস্ৃত, কাণ্ডাকাগুজ্ঞান-পরিশূন্য ও পরিশেষে অবসন্ন হুইর! 

অল্পে তুষ্টা নারী 
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পড়েন, তাহারই আবির্ভাবে অধিকাংশ রমণীর 

মর! মালঞ্চে ফুল ফুটে, প্রাণে বসন্তের ধীর মলয় 

বহে, শুষ্ক মগজের কাঁনাঁর কানায় প্রখরবুদ্ধির 

বান উচ্ছ'সিত হইয়া উঠে। এইজন্য পুরুষ যখন ব্যাভিচারী হন, তখন 
সচরাচর তাহার মূলে থাকে তাহার ক্ষণিকের উন্মাদনা ও বিচারশৃন্ততা ; 

_আারী যখন ব্যাভিচারিণী হন, তখন তাহার মুলে থাকে খোশ মেজাজ, 

ভাবের গভীরতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিচক্ষণতা | 

কেহ কেহ হয়ত শুনিরাছেন, ব্যাভিচার করিতে গিয়া, পুরুষ ঘখন 

ধরা পড়িবার ভয়ে নিরাশ অবসন্ন হইয়া পড়িরাছে, তখন উপায়-উদ্ভাবনে 

পরিপক্ক নারী কি চমৎকার ক্ষিপ্র কৌশলে তাহাকে 'আত্মগোপনের সন্ধান 

বলিয়। দিয়াছে, নচেং তাহার নিরাপদে পলায়নের পথ পরিফার করিয়। 

দিয়াছে। স্পেন ও ইটালীর্দেশে একটা প্রবচন আছে--“1501)0 8299 18 

017, 10870 10558 19, 0010112, 00810007809 ;৮--শ্গাল জানে অনেক, 

প্রেমানুরক্তা রমণী জানে তার চেয়েও বেশী”, অর্থাৎ নিজে পলাইবার 

বা প্রেমিককে বাহির করিয়া দিবার বনু কৌশল সে অবগত ।, 

জাতক নারীর এই গুণের ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত দ্িয়ছেন। অমৃতলাল 
বন্থুর “চে'রের উপর বাটপাড়ি” প্রহসনে নারীর এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের 
একটি হাশ্তরসোজ্জল ছবি দেখিতে পাই।-"" 

পুরুষ-নারীর ব্যাভিচার-ক্রিরার মধো আর একটু তলাইয়া দেখিলে 

আমরা এই, সত্যটির সন্ধান পাই যে, একজন যখন ব্যাভিচার করে, 

তথন সে বতণ্নানকেই বড় করিয়! দেখে--ভবিষ্যতের দিকে তাহার বড় 

দৃষ্টি থাকে না, সাময়িক উত্তেজনার চরিতার্থতা-চেষ্টাই তখন তাহার 

|সমন্ত বিচার-শক্তিকে গ্রাস ণ্করিরা বসে। কিন্তু অন্তজনের দৃষ্টি বত'মান 

অপেক্ষা ভবিষ্যতের দিকেই বেশী নিবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ তাহার 

উভয়ের মনে 

কামের ক্রিয়। 
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তথাকথিত প্রেমকে চিরস্থায়ী করিবার আশ! লইয়। ৪ এই উত্তেজনার 

দুরগ্রসারী ফল সম্বন্ধে একট] সুস্পষ্ট ধারণা ব1 সিদ্ধান্ত করিয়াই সে 

ব্যাভিচার-স্োতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। 

উপরি-উক্ত কারণে অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই, ব্যাভিচার 
করিয়! পুরুষ যখন অনুতাপ করিতেছে, নারী তখন আত্মতৃপ্তিতে মস্গুল্ 

হইয়! প্রাণ খুলিয়া! হাসিতেছে 1 অন্থুতাপের সম্ভাবনা ষদ্দি থাকিতই, তাহা ' 

হইলে সে ব্যাভিচার-পথে আদৌ কি পা বাড়াইত ? কতকটা এই হেতুবাছ 
নিবন্ধন, কোনো রমণীকে কুলত্যাগিনী করাইয়া, কিছুদিন পরে পুরুষ 

তাহাকে পরিত্যাগ করে__হয় ওই অন্তায় কার্ধের অন্থুশোচনানলে দগ্ধ হইয়া, 

নতুবা! অন্া নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়' । কিন্ত ভ্রষ্টা নারী সে পথ পরিত্যাগ 

করিতে মোটেই একাগ্রত। প্রকাশ করে না প্রধানত ওই ক্ষণো মাদ, 

অবিশ্বস্ত, কপট প্রেমিকের প্রতি ক্রোধবশত এবং এই নূতন পথে অন্ত 

পুরুষকে পরাজর দ্বার! নিজের বিপ্রন্ধ হার গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার লোভে ॥ 

শীতল মস্তিষ্কে তখন সে এই কথা ভাবে যে, যে-প্রেমিক আমার 

রূপ-যৌবনকে এতধিন স্বর্গের নন্দন অপেক্ষা অধিকতর কাম্য বলিয়া! যনে 
করিয়াছিল, সেই দুষ্ট পুরুষ হয় দেখুক নয় শুনুক্-_তাহার সেই একদা- 

একান্ত-সেবিত রূপ-যৌবনের মদিিরায় চুমুক দিতে আমি নিথিল- 

বিশ্বের প্রাণীকে আহ্বান করিতেছি ।""" 

বহু কুলত্যাগিনী রমণী স্বামী কতৃক গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ত আহ্তা। 

হইলেও বা বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোনে। উদ্ধারালয় ব৷ অবলাশ্রমে 
সং্ভাবে জীবন-যাপন করিতে অনুরুদ্ধা হইলেও তাহাতে কর্ণপাত 
করে 'নাই। ম্মরণ রাখিবেন, এ নিয়মেরও অবস্তা বতক্রম আছে।:. 

মোট কথা হইল এই বে, পুরুষ যখন কামে অন্ধ হয়, নারীর তখন 

তৃতীয় নয়ন উন্নীলিত হয়। সেইজন্ত আমাদের প্রাচীন সমাজ, 

১৭ ৬ 
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নারী উন্মা্পামিনী হইলে, তাহার কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন, 

এবং পুরুষ উন্মার্গগামী হুইলে, আত্মান্থশোচনার পর তাহাকে আর 

বেশী শাস্তি দিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেন ,না । অবশ্য ধাহার! বল- 

পূর্বক অপহৃতা৷ ও ধর্ষিতা হন্, তাহাদিগের প্রতি সমাজের কঠোর শাসন- 

নিপীড়ন অসঙ্গত ও অসমর্থনীয় ।*"" 

ত্বাম্পত্য-জীবনে সাধ্যমতো ব্রহ্ধচর্য-পালন+ বলিয়া একট! কথা লইয়া 

আমর খুব নাড়া "চাড়া করি; এবং “মাসে এক বছরে বারো, তার কম 

ঘত পারো”-__যৌন-জীবনের উদ্দেশ্যে বহুবার-উচ্চারিত এই অথব” নীতিটির 

রমণ-বিরতি উপর বনু বুড়া কর্তারা প্রবল আস্থা! হ্বাপন 

করিতে আমাদিগকে উপদেশ দেন। ওই 

ঝুনা প্রাচীনগণ-ধাহারা এককালে নবীন ছিলেন এবং ধাহারা 

হয়ত সত্তব বা আশী বংসর পর্যন্ত বহাল-তবিয়তে সুস্থ শরীরে 

বাচিয়া। থাকিয়া, নিশ্চিন্ত আরামে নাতিনাতিনীদের স্থকোমল 

ক্রকমলাম্গুপি দিয়! পাঁকা চুর তুলাইতেছেন, তাহাদের কেহই ভরা যৌবনের 

স্বতির দপ্তর হাত.ড়াইয়া হলফ্ করিয়া বলিতে পারেন না যে, এ 

নীতিটিকে কর্মক্ষেত্রে কখনো তীহারা বিশেষ আমল্ দিয়াছেন। বস্তুত এই 

*মাসে-একবারের" নীতিটি বি ফৌজদারী-বিধি-ঘটিত সর্বজন-প্রতিপাল্য 

আইন-রূপে কথনো কোন দেশে জারী করা হয়, তাহ! হইলে সবপ্রথম 

দেশের বিবাহিত যুবক উহার বিরুদ্ধে মহালমারোহে সত্যগ্রহ 

করিবে এবং যুবতীদ্বলও তাহার পুর্ণসমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। 

দ্বীর্ঘ-সহবাস-বিরতিকে আমরা শরীর-মনের যতটা উপকারী বলিয়! 
উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকি, রিয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে উহ? ততটা নহে *। , পরস্ত 

_* পুগ্লান 58081,1]ঘাত ৮5 0. জা. 15100, 84:10. 0. 247. 
ও (2) ৯০১১ ৮৮০747)6 ০৪, 2০5" 1:09১09০9 
84. 1). দেখুন। 
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নরনারীর যৌনবোধ ২৫৯ 

একুশ হইতে চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে মোটামুটি সুস্থ পুরুষগণ এবং চৌদ্দ- 
পনের হইতে ব্রিশ-পর়ত্রিশ পর্যস্ত মোটামুটি সুস্থা নারীগণ উভয়ের 
পুর্ণসন্মতিক্রমে প্রতি মাসে অন্তত নয়দিন করিয়া যৌনসম্মিলন করিলে, 
তদ্বারা শরীরের কোন অবনতি তো হয়ই না, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট 

কল্যাণ পরিলক্ষিত হয়। অত্যধিক যৌন-সংযোগ করিয়া স্থুস্থ, 

স্বভাবিক মানুষের যতটা ক্ষতি না হয়, তদপেক্ষা বরং কিছু বেশী? 
ক্ষতি হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া যৌন-উপবাস করায়, অন্বাভাবিকভাবে-__ 

অসম্পূর্ণভাবে__অসঙ্গতভাবে রতিক্রির! সংসাধন করায়, এবং জোর করিয়া 

কামেচ্ছাকে দমিত করিতে না পারিয়া ও পরিশেষে কার্ষক্ষেত্রে নামিয়! 

ছি ছি, এতদ্বারা আমার শরীরের কত না ক্ষতি হইল'-_এই কাল্পনিক 

ছুশ্চিন্তার দৈত্যকে মনের আঙ্গিনায় ডাকিয়! আনায় !...আলোচা বিষয়টি 

প্রতাক্ষ অধিকারের বাহিরে বলিয়া, এই ব্যাপারের বিশ আলোচনা 

ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়৷ রাখিতে বাধ্য হইলাম । 
রতি-বিরতি ব' ব্রহ্বচর্য, স্ত্রীলোক ন। পুরুষলোক অধিকতর অল্লায়াসে 

ও অপেক্ষারুত দীর্ঘকাল যাবৎ সহ করিতে পারে, তাহা! লইয়! বিশারঘ- 

গণের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, 

যে-সকল স্ত্রীলোক জীবনে কথনে। বতি-মুখের আস্বাদ পায় নাই, তাহারা 

€ অর্থাৎ অক্ষতযোনি বালবিধবারা ) এই শ্রেণীর পুরুষদের অপেক্ষা বেশী 

যুবতী বিধবা ব্য দ্রিন ও বিনা ক্লেশে রতি-বিরতি বরদাস্ত 

করিতে পারে। কিন্তু যে-সকল স্ত্রীলোক 

জীবনে একবার মাত্রও রতিস্থুখ প্রাণ দ্বিয়া উপভোগ* করিয়াছে, 

তাহার]! যৌবনকালে রমণ-বঞ্চস! খুব বেশী দিন সঁধ করিয়া থাকিতে 
পারে না। বিশেষত ঘে-সকল বিধবার বয়স পচিশ-ছাবিবশ 

বৎসরের নিয়ে, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্গচর্য পালন কী! অত্যস্ত কষ্টকর, ও 

পাপী পম | শশা পে সপে পাপ সপ সপ সলমন 5 
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২৬০ যৌবনান্তে যৌন-জীবন 
শপ সপ শা শি শপে আপস পপ পপ আজ পিপাসা লিল শি পাশিআআসপাা শালা 

দীর্ঘদিন ধরিয়া পালন কর! প্রকৃতপক্ষে হঃসাধ্য । অর্থাৎ টিন সামাজিক 

বিধি, ধর্মশিক্ষার স্থকোমল আব্হাঁওয়া ও তীব্র পারিবারিক শাসনের 

রক্তচক্ষু-রমণবঞ্চিতা যুবতীর স্বতোৎসারিত লিগ্সাকে কতকটা নিশ্রত 
করিয়। দ্বের় সত্য, তথাপি একেবারে নির্বাপিত করিয়া দিতে পারে কিনা 

সন্দেহ। 

জনৈক মোটামুটি শিক্ষিত প্রোটা বিধবা কিছুদিন পুঝে 
গ্রন্থকারদ্বকে একখান! ব্হুতথ্যপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহার 

কয়েকটি ছত্র এই স্থাত্রে উদ্ধত করিয়! দিলে মন্দ হয় না, £_“যৌবনের 

প্রথম দিকুটায় বিধবা হওয়া! প্রার সকল রমণীর পক্ষেই খুব কষ্টকর ও 

বৈধব্যে যৌন- ক্ষতিকর বটে, এবং আত্মসত্ষ করা 

মনোবণতি অনেক সময় দায় হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ- 

যৌবনে বা প্রো অবস্থায় বিধবা হ'লে 

স্বামীর অভাব তদের মনে অন্তান্ঠ কারণে পীড়া দ্বিলেও, ঠিক যৌন- 

সম্মিলনের বঞ্চনা তাহাদিগকে অস্থির করেঃ তোলে নাঁ। যৌন- 

সংযোগকে পুরুষরা যত বড় করে দেখেন, নারীরা ততখানি দেখেন না। 

পুরুষ পপ ভালবাসে--যৌবন ভালবাষে নিছক কামোপভোগের জন্ত ; 

কিন্তু নারী পুরুষকে ভালবামে কেবল প্রেমের জন্ত- পুরুষের গুণের 
উপাসনার জন্য- পুরুষের মুগ্ধমনকে তার সমস্ত মুহূর্তগুলির উপর 

নিবদ্ধ কর্বার জন্তু; নারীর কামের বাস্তবিক চরিতার্থতা প্রেমান্ুভূতির 

অর্ধীন *। পুরুষ একটি মনোমত নারীকে দেখ.বামাত্র গুধু ভোগ 
করার বালমাই তার মনে তীব্র হয়; অথচ একটি গুণবান পুরুষকে দেখে 

* ঠিক এই রকম কথাই একটি রুষীয় গল্পের কোন তরুণীর মুখ দিয় বাহির হইয়। 
ভাসিয়াছে 8৬৪ ,ভ0:06. ৩৩0 10 17৪9 1059 00110 1008 6০০ 
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নারীর শুধু তাকে ভালবান্তেই ইচ্ছে যায়।.*'একটু খোঁজ নিয়ে 

দ্বেখবেন, পত্রীগত প্রাণ পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কিছুদ্দিন 

পর্য্যন্ত চুপ ক'রে থাকতে পারে; শেষে কয়েক রাত্রির পর স্ত্রীর তরফ, 

থেকে সন্ধিস্থাপনের কোনো উদ্ভোগ না দেখে, সে নান! অছিলায়-_শুদ্ধ 

নিজের পণ্থবুত্তির তাগিদেই--উপযাঁচক হয়ে স্্রীর সঙ্গে কথা বল্্তে 

ও তাকে কাছে ডাকৃতে বাধ্য হয়।... | 

“যে নাৰী স্বামীকে ভালবাসত্তে পেরেছে বা তার ভালবাসার সামান্ত 

প্রতিদান পেয়েছে, সে বৈধব্যাবস্থায় দৃষিতচরিত্র হ'তে পারে খুব কম 

ক্ষেত্রেই । বিশেষ অনুকূল ক্ষেত্রে যদি বা কোন বিধবা কাউকে আত্মদান 

ক'রে ফেলে, সে শুধু কারুর একান্ত ভালবাসার অভাব সইতে পারে 

না বলেই ।.**যে-সকল বিধবা যৌধনে বিধবা হন, অথচ সার! জীবন চরিত্র 

অকলঙ্ক রাখেন, মুত স্বামীর চেয়ে যোগাতর কারুর সংস্পর্শে এলে, তাঁকে 

মনে মনে না ভালবেসে থাকৃতে পারেন ন1 সত্য, কিন্তু বাক্য বা ব্যবহারে 

কর্দাচিৎ তা* প্রকাশ করেন। কামের স্বরং অন্ুপ্রেরণ। মাঝে মাঝে এলে, 

সেই ব্যক্তির সঙ্গে রমণে নিযুক্ত হয়েছেন-_ভাবাবেগে শুধু এই কল্পনার ছবি 

যানস-পটে একে অনেকেরই হয়ত পরম প্রসাদ লাভ হয় ।.*.কেউ কেউ 

আবার অন্ত দুই এক প্রকার কদভ্যাসের দ্বারাও নিজের অন্গুতাপ ও বিরক্তি 

সত্বেও আত্ম প্রশমন কত্তে বাধ্য হন্-_জানি 1****** 

শুধু আমাদের দেশে বলিয়া নহে, পৃথিবীর অন্তান্ত অনেক দেশেই 
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২৬২ যৌবনান্তে যৌন-জীবন 

সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা রমণীদিগের কাম-চরিতার্থতা-সাধনের অগ্রগ্রামিতা 

ৰা ম্বাধীনতা একেবারে নাই বলিলেই চলে। কাযেই বৈধভাবে 

রক্ষচর্ধে অহিত তাহািগের কাম-লালসণ মিটানোয় স্থায়ী বা 

অস্থায়ীভাবে বাঁধা জন্মিলে, বিধি-বহিতভূতিভাবে 
অথবা লোকসম্মতভাবে এইরূপ চরিতার্থতা-সাধনের সুবিধা, সুযোগ বা 

অধিকার তাহারা অল্প পান্। পুরুষ এ বিষয়ে যেমন স্বেচ্ছাতন্ত্রী, তেমনি 

স্থবিধ ও নুযোগ তীহার্দিগের নিকট অত্যান্ত সুলভ; তাহার উপর 

সামাজিক শাসন তাহাদিগের প্রতি পক্ষপাতহষ্ট। যদি রযণ-বঞ্চিতা স্ত্রী 
ও পুরুষ উভয়ে সমান স্থযোগ, সুবিধা ও স্বাধীনতার মধ্যে রক্ষিত হইতেন, 

তাহা হইলে উভরেই প্রায় তুল্যমুল্যতাবে কামনা-চরিতার্থ করিবার 
যথাসাধ্য চেষ্টী করিতেন ; এবং অনেক ক্ষেত্রে যুবতী-রমণীর সে চেষ্টা হয়ত 
অধিকতর ব্লবতী হইয়! উঠিত। 

বতমান সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার ভিতর থাকিয়া, 

সত্রীলোকদিগকে--বিশেষভাবে যুবতী-বিধবাদিগকে--সবধাই কাম-লালসা 
প্রশমিত করিবার জন্ত অস্তঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়; 

পে যুদ্ধে কেহ জয়লাভ করেন, কেহ পরাজিত হন্। কিন্তু উভয় 
শ্রেণীরই একট! মস্ত লাভ হয় এই যে, তাহারা এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা 

অধিকতর সহিষ্ু ছন্। কিন্তু আজীবন ওই বুদ্ধের ক্ষতি ও ক্ষত অল্পবয়সী 
রষণীদিগের দ্বেহ ও মনকে অপরিহার্যভাবে বহন করিতে হয় এবং 

তাছাদিগের ,ঘেহ-মনের নিকট হইতে এই জোর-করিয়া-অভ্যন্ত-করা 

সহনশীলতার রীতিমত মাশুল দিতে হয়। তাই আমর! বয়স্ক! কুমারী 

ও ঘুবতী-বিধবাঘের অনেকের দেহমলে কতকগুলি অনিবার্য উপত্রব লক্ষ্য 
করিয়৷ থাকি; বথা-নঅতিরিক্ত ঘর্মনিঃসরণ, হাত-পা জালা, মাঝে 

মাঝে উন্মাদলক্ষণ ও মুষ্ছাভাব, অকালে রজঃরোধ, শিরঃপীড়া, 



নরনারীর যৌনবোধ ২৬৩ 
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জরায়ুর পীড়া, অন্লশূল, সর্খদা বিরক্তিভাব, স্বামীর সঞ্চিত অর্থরাশি 
নিরর্থক ব্যর করিরা ফেলিবার বাসনা, শুচিবাযুগ্রস্ততা, ম্রেছের 
আবরণে সন্তানদিগকে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশ্রয়দান, কলহপ্রিয়তা, 
ছোটখাট জিনিষ চুরি করার অভ্যাস প্রতৃতি।'.. 

হহা ভূয়োদর্শন-সিদ্ধ সত্য যে, স্ত্রীলোক যত সভ্য হইতেছে বা 
বহিজগতের সংস্পর্শে তাহারা বত ঘনিষ্টভাবে আসিতেছে, ততই যৌন-, 
টির বৃ অথবা যৌন-সম্মিলনে দু্তোষণীয়তা 

ও যোন-জীবনে নির্বাচন-প্রবৃত্তি (অর্থাৎ ইহাকে 
ছস্তোষণীয়তা ভালো লাগে না--উহাকে ভালো লাগে, 

এখন ভাল লাগে না-_তখন ভাল লাগে, এ অবস্থায় ভালো লাগে না--&ঁ 
অবস্থায় ভালো লাগে.*'ইত্যা্ি) তাহাদের মধ্যে প্রকট হ্ইয়' 
উঠিতেছে। শিক্ষিত! ও স্বাধীনাচারিনী রমণীর প্রেম ও প্রেমিকের আদর্শ 
স্বভাবত অত্যন্ত উচ্চ, বিচিত্র 'ও অসাধারণ রকমের হয়। বাস্তব 
জীবনে বগাসাধ্য সেই আদর্শের অন্থুরূপ মানুষ তীহারা অনুসন্ধান 
করিয়া বেড়ান। সেরূপ না পাইলে, সচরাচর প্রেমে পড়েন না। অথচ 
প্রেমের অভিনয় করিতে অথবা ঠাট ঠমক্-দ্বার! বহু পুরুষের মুগ্ধ স্তরতি 
আহরণ করিতে, এই শ্রেণীর অনেকেই বেশ পারদর্শিনা হইয়] 
উঠেন। 

প্রেমে না পড়িয়া বিবাহ হইলে, অথবা বেশী না ভাবিয়া-চিগ্ডিয়া 
পরিণয়ে সম্মতি দিয়া ফেলিলে, স্বামীর প্রেমালিঙ্গনের নিকট ইহার! 
খ্বভাবত শীতল ও নিম্পন্দ হইয়া থাকেন। কোনো পণ্ডিত হিসাব করিয়া 

* কামশীতল। রমণী ঝলিতেছেন-__ পাশ্চাত্য £ দেশে যৌন-জীবনে 
কামশীতল! বা উদ্বাসীন্ (720) রমণী 

প্রায় শতকরা ৩* জন। অবশ্য ইহাদের অধিকাংশই হ্থান-কাল-পাত্র 

রি 
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বিশেষে ্ হইতে পারেন; টিনার স্বভাবগতভাবে ইহার শীতল] নহেন, 

তবে অবচৈতনিক প্রবণতা ও ব্যক্কিগণ্ত রুচি তাহাদিগকে এ বিষষে 

স্ব বাছ-বিচার করিতে শিক্ষ। দেওয়ার ফলে অপছন্দসই স্বামীর নিকট 

ইহারা উদাসীন হইয়া থাকেন। রমণীর কামশ্ীতলতার আরো অন্ন 

কারণ আছে; “সগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হইতেছে । আমাদের 

শেও এইরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা অন্তত শতকর! দশটি 
আছে বলিয়া অনুমান করা! যায়। 

কামশীতলা স্ত্রীলোকগণ সঙ্গমের সময় একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকেন-_ 

আদে আনন্দ অন্থুভব করেন না, অথবা এত ক্ষীণ আনন্দ বোধ করেন যে, 

তথ্বারা নিবিড়তম রতিক্রিয়ার সময়েও অঙ্গাদদি আন্দোলন প্ররস্থৃতি-দঘ্বারা 

প্র আনন্দের বাহ্ লক্ষণ কিছুই প্রকাশ করেন না; কিংবা কোনমতে 

আপনার্ধিগকে চরমাননা-লাভের অবস্থায় আনয়ন করিতে পারেন না। শুধু 

তাহাই নহে, কেহ কেহ ন্বামীর কামোপক্রমে চিরকাল পারতপক্ষে বাধা 

প্রান করেন। এইরূপ শীতলা! স্ত্রীলোকগণ নিজেদেরও অন্ুুখী করেন, 

পরস্ত প্রতুাত্তরাকাজ্জী সরলহদয় স্বামীদিগকেও কিছুদিনের মধ্য ক্ষুণ্ন, 

অতৃপ্ত ও বীতম্পৃহ করিয়! তুলেন্। অনেক লময় এই সকল স্ত্রীলোকের 

স্বামিগণই বিবাহিত জীবনের মধ্যভাগে বাধ্য হইয়া অসচ্চরিত্র 
হুইয়! পড়েন। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, জগতে পুরুষের ন্যায় অল্প কামুক ব! অধিক কামুক 

স্ীলোক দেখা যায় বটে; কিন্তু একেবারে “শীতলা” বা “কামলেশ- 

নাত ৬ পরিশ্ন্তা” ্রীলোক নিতাস্ত বিরল। যৌন 
আবেগ বতমান : থাকিতেও, রমণীগণ স্থায়ী 

কারণসমূহ বা অস্থায়ীভাবে নানাকারণে যৌনমিলনে 
উদাসীনতা ও অন্থাচ্ছশ্দ প্রকাশ করেন এবং আপনাদিগকে পুরুষের' 



নরনারীর ষৌনবোধ ২৬৫ 
শপ শস্পাশ শী | আদ লাশ পর শসপশিশাাসত শি পাশ ও পিপি পি পপ আশিস শে পি শপ "কপ শর পম সপ লতা শি পাশ, শী শি ৭ আদ শা সপ আত শপ 

অনধিগম্য! রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি ক্ষেত্র ও 
হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম ।__ 

(ক) দীর্ঘকালীন্ত রোগভোগ 3 স্বামীকতৃকি উপসপলিত জননেন্রিয়ের 

ব্যাধি (সিফিলিস, গনোরিয়া! প্রভৃতি ); প্রসবের অব্যবহিত পরে জনন- 

নালীর প্রসারভার দরুণ মানসিক বিক্ষোভ । 

(খ) গর্-স্গারের আশঙ্কা ; প্রসবকালীন যন্ত্রণা-সঙ্কট ও সস্তান- 

পালনের গুরু দায়িত্ব এবং শিশ্ু-মৃত্যু-জনিত শোকের পুরোচিস্তা ৷ 

(গ) গর্ভ-নিবারণের জন্য সম্মিলন-কালে স্বামী-কতৃকি বিভিন্ন 

স্থথাপহারক প্রক্রিয়ার বিনিয়োগ ; ষথা-_ক্রমাগত ফরাসী টুপির ([7:000] 

1966০.) ব্যবহার, প্রত্যহারী বহিনিষেক (/1807৮21), ধারক সঙ্গম 

( [022 01661)00. ), বহির্যোনীয় সঙ্গম * ইত্যার্দি। 

(ঘ)নারীর কামাবেগের চরমাবস্থা আনয়ন করিবার প্রক্রিয়াসমুহ 
সম্বন্ধে পুরুষের ছুরপনেয় অজ্ঞতা, অথব! সঙ্গমের পুর্বে বা সমসময়ে 
উপচারসমুহের আদে অনুপস্থিতি । 

(৬) ইচ্ছার অভাব অত্বেও ক্রমাগত জোর-করিয়া-আদায়-কনা, 

সঙ্গম | 

( চ)বাল্যে, কৈশোরে, বা যৌবনোন্সেষে স্বমেহন, সমমেহনাদিতে 

ঘোর আসক্ত হইয়া পড়া । 

(ছ ) পুরুষের প্রতি অভিমান, রাগ, বিরাগ, বিদ্বেষ। 

(জ)স্থামীর উপর একাধিপত্য করিবার ছুনিবার পরবৃত্তিতে বাধার 

উৎপত্তি ।**ইত্যার্দি | 

* এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোঁচনা! করিতে হইলে, রি স্থবুহত পুস্তক 

* এই সকল প্রক্রিয়ার বিশেষ তথ্যবহুল ব্যাখীখব্র জল্পশৃপেনবাবুর “জন্ম-শাসন” 
নামক পুস্তক পাঠ করুন । 



২৬৬ যৌবনান্তে যৌন-জীবন 
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লিখিতে হয় । এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, 

অতৃপ্ত পুরুষ অপেক্ষা! অতৃপ্তা নারীর সংখা! জগতে অপেক্ষাকৃত বেশী, 

ভারতে তো অত্যন্ত বেশী। পণ্ডিতগণ একবাক্যে রলেন, ক্রমাগত অতৃপ্ত 

উত্তেজনাভোগের দ্বারা রমণীগণের কষ্টরজঃ, রজঃরোধ, অনিয়মিত রজঃ, 

বাধক, হিষ্টিরিয়া, রক্তাল্পতা, মেল্যান্কলিয়া, অজীর্ণ, কোষ্ঠবন্ধতা, 

বিশীর্ঘতা, শিরঃগীড়া, কটিশুল, উন্মাদ্দভাব প্রভৃতি বছতর ব্যাধি 

প্রকাশ পায়। 

ইতঃপৃবেণই বলিয়াছি যে, কৈশোরের শেষে বা যৌবনের প্রথমে 

বৈধভাবে পুরুষ-সংসর্গের সুযোগ না ঘটিলে, বহু বালিকাই নানারূপ 

অস্বাভাবিক যৌন-কদত্যাসে প্রবৃন্ত হইতে পারে । একটা বয়সকালে 

এইরূপ অভ্যাসে রত হওয়াট। পুরুষের পক্ষে 

যদ্দি যুক্তিসহ হইতে পারে, তাহা হইলে 

নারীর পক্ষেই বা না হইবে কেন? কিন্তু বহু বৈজ্ঞানিক ও দেহতাত্বিকদ্ের 

মতামত হাতড়াইয়া আমর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, পুরুষ অপেক্ষা 

স্ত্রীলোকের পক্ষে এই অভ্যাস অধিকতর ক্ষতিকর এবং একবার 

বন্ধমূল হইলে তাহা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । যাহারা বালো বা 

কৈশোরে শ্বমেহনে রত হয়, তাহার! মনোমত স্বামী লাভ করিয়াও 

তাহার সহিত সহবাসে তৃপ্ত হইতে পারে না, প্রায়ই কামশীতলা হইয়। 

পড়ে। 

এই জাতীয় কোন কোন রমণী স্বামী-সহবাসের পর নির্মল 

হুইবার অছিলায় গোসল্খানায় গিয়া! পাণিমেহছন করিয়া তবে 

পূর্ণপরিতৃপ্তি লাভ করে। ইছার্দের, মধ্যে প্রায় লিউকরিয়া, বাধক, 

কটিবেদনা, কো বন্ধতা, দৃশ্চিষতা-প্রবণতা, ম্বভাবরুক্ষতা, মুচ্ছা প্রভৃতি স্থায়ী 
উপসর্গসদূহ দেখা যায়। কৈশোরযৌবনে- এই কদভ্যাসে যাহার! 

স্বমেহ্ন 
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সস পা ভা পপ ০০ পপ ৯৫৭ পপর পর পি পপ শম্পা সস শ 

দীক্ষিত। হয়, তাহাদিগের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই পৃষ্টদেশ ন্যুজ 

হুইয়] যায়, জঘন-প্রদেশ বিণীর্ণ হইয়| পড়ে, কুক্ষি-গহ্বর ভিতরদ্িকে 

বসিয়া যায়, চক্ষু জ্যোতিহীন হয়, গণ্দ্বয় চাপা হয়; ইহারা দক্ষিণ 

হত্তদ্বারা অধিকতব ক্রিয়া-নিপুণা, ঘোর স্বার্থপর, নিজ নতাপ্রিয়, পরিচ্ছদ- 

বিলাসী হয় এবং অনেকেই ওগ্ঠদ্বারা জুন্দর শীষ দিতে পারে। 

স্বমেহন বা পাণি-মৈথুন পাশ্চাত্য রমণীগণের মধ্যে প্রবলভাবে 
প্রচলিত থাকিলেও আমাদের দেশের নারী-সমাজে খুব কম দেখা বায়। 

সঙ্কীর্ণ মণ্ডলের মধ্যে অনুসন্ধানের দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে, কোনো 

কোনো প্রোষিতভত্কা ও বাল-বিধবা উত্তেজনা প্রশমনের জন্ত, অঙ্গুলি 

দ্বারা ভগাস্কুর (0116005 ) নিপীড়ন, বিছানার উপর ভগান্কুর ঘর্ষণ, উরুর 

উপর উরু স্থাপন করিয়! উভয় ভগৌষ্ট (19018, 101018) ঘর্ষণ, পেন্সিল, 

ঝর্ণা-কলম, মাথার কাটা, হেয়ার পিন্, যুগ্ম অস্কুলি, বদ্ন, গাড়ু ব1 হুকার 
নল প্রতৃতি মুত্রনালিতে বা জনন-পথে প্রবেশ করাইয়া দেওন 

প্রন্থৃতি অস্বাভাবিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন । ছুঃখের বিষয়, 

এ দেশের ইংরাজী স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ও কলেজের বালিকাঁিগের 

মধ্যেও এইভাবে স্বমেহনের অভ্যাস ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে । 

ইহাদ্বিগের মধ্যে সমকামিতার (1)070059% 021105 ) অর্থাৎ বালিকার 

প্রতি বালিকার আসক্তির কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদনও আমরা 

সমমেহনাভ্যা সংগ্রহ করিয়াছি । আশ্রম, আবাসিক মিন 

ও হোম্টেপের বহু ছাত্রীর নিকট ইহার 
তথ্য ও আচরণ অজ্ঞাত নহে বলিয়াই আমাদের প্রর্জতি। কোন কোন 

কলেজের ছাত্রী-সমাজ্ধে নাঁকি' সমমেহনের প্রচলিত ও গুপ্ত পরিভাঁষা--- 
ছাগ্সি। আমাদের দেশের কোনো কোনে বিধবা যুবতী ও বেশ্তার 

বধ্যে টপস, ও 



২৬৮ যৌবনান্তে যৌন-জীবন 

সগর রাজার ছুই স্ত্রীর পরম্পর 'রমণের ফলে ভগীরথের 

জন্ম হর,”_আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টি-পাথরে ইছার সত্যতা নির্ণয় 
করা দুরূহ হইলেও এইটুকু বুঝিতে পারি যে, তংকালে নারীদদিগের 
মধ্যেও সমমেহন ব্যাধি বর্তমান ছিল। জাতক, কামস্ত্র, পুরাণ, মহাভারত 

প্রতৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। মহাভারতে ভীম কথাপ্রসঙ্গে 

: ষুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক যখন মনুষ্য নিকটে পায় না, 

তখন পরম্পর পরম্পরের উপর আপতিত হয় [ 7111. 730101)95 

, 801, যো, 88-4811 নীলকণ তাহার ভাবে লিখিয়াছেন 

যে, একপ্রকার কৃত্রিম ধ্বজদণ্ড প্রস্তুত করিয়া ও তাহাই 
জঘনস্কলে আটিয়া এক স্ত্রী অপর স্ত্রীকে পুরুষান্ুূপ আনন্দ-দানে 

প্রযত্ববতী হয়; ইহা নাকি তংকালে সকল সমাজেই সুবিদ্বিত 

ছিল *%। 

পাশ্চাত্য দেশে সমমেহন-ব্যাধির প্রসার অত্যন্ত অধিক ; এমন কি, 

ইহ! লইয়া খুন-জখম, বিবার্ধ-বিসংবাদ ও আত্মহত্যাও হয়। তথায় বহু 

বযস্থা কুমারী সমকামের মোহুজালে পড়িয়া নিশ্চিন্ত সুখে জীবন-যাপন 

করিতেছে । তদুপরি, গ্রীসের স্ত্রীকবি স্তাফোর আমল্ হইতে বিংশ 
শতাবীর নবতন সভ্যতার পুর্ব পর্যস্ত যে এ ব্যায়রাম স্ত্রীলোকের মধ্যে 
সমান্ টানে চলিয়া আসিম্নাছিল, তাহা! [১88] [/90:015র 1715501:6 

0৪ 16 [১0961008005 07116 201%র ণুথথ৪ উপন্যাস প্রভৃতি 

্রন্থ-পাঠে সুনিশ্িতভাবে জানা যায় ।... 
ভারতের পশ্চিম দেশগুলির বহুস্থলে উচ্চ হইতে নিয়ন্তরের পুরুষ- 

বিরহিত! রমণীগণের মধ্যে সমমেহনাভ্যাল বতমান দেখা যায়। যৌনতত্বঞ্জ, 
নদ টি এ পা সস্তার স্্পপম্স্্সপ্ও এররর 

* 90110806110 ৮), গা) হাথ [বা)ানাঘ, 0. 254, এবং ৭, 
০/৮-প্রণীত 3৮2 ঘা, মে £ম0োমণ' [0৬ প্রন্থথয় দেখুন । 
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৯৮০ ০৮০ 0 স্পা সাত ৬ | শীপাঙ আও শপ পপ রা সর পা 5৫৮ 

বহুদর্শী ও বহুঅধ্যরনপ্রীল কোন বন্ধু প্রবাস হইতে লিখিতেছেন__ 
“হিন্দীতে জড়ানকে (:70):50106) বলে “চিপটুনা”। ঘে জড়িয়ে আছে, 

সে পুংলিঙ্কে “চিপ্টা”, জ্রীলিঙ্গে “টিপৃটা” । সেইজন্য 011)9150এর হিন্দী 

নাম “চিপ্টি' ।...শোনা বাঁ যে, একটি পুরু কাপড়ের গোল, সরু, 

লম্বা থলিতে উপর অবধি পর পর পয়সা সাজিয়ে রেখে সেলাই 

ক'রে দেওয়। হয়। পরে সেটা ভেড়া বা ছাগলের পেটের ভেতর 

যে পাতলা চামড়ার বিলি পাওয়া যার, তাই ধিরে জড়িয়ে বন্ধ করা 

হয়। পরে তার উপর মোম বেশ ক'রে ঘষে লাগান হয়। দু'জনে 

এ জিনিষটির প্রায় অদ্ধেক অদ্ধেক নিজ নিজ যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট 

করিয়ে পুরুষের মত কি-আন্দোলন করে। এরই নাম চিপ্টি। 

[91001 71119এর 51701)17)8 ]ম পুশ 79 01707,00% 00 

৪৮যএর ৮০1,তে 5909] [105578100, অধ্যায়ে উদ্ধত একজন 

ভারতীয় সিভিল্ সার্জেনের চিঠিতে চিপ্টার উল্লেখ আছে ।”-*" 
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অঅ | -- - মধ্য ব্রেজিলের 
অগ্রচ্ছদ। ৪৮, ৫২ |]. বাকাইরী জাতির ১৩৫ 

অগুকোষ ২৪ ! আড়ম্বরপ্রিয়ত, যুবতীর ১৮৬৮৭ 

অগ্ডাণু ২১১, ২১২, ২১৩ ূ হু 

অগাণুকোধ * ২৪, ২১১ 1] 

' অগ্াণুপ্রবা ২১১, ২১২ ূ ইউলেন্বুর্গ ট্রায়ান্ ৮৭ 

অগ্ডাণুক্ফোটন ২১২, ২১৩ ইতর প্র।গাদের আসঙ্গ- 

অতিরিক্ত অভিগমনের ৃষ্টান্ু ১১২ | লিগ্স! ১৩৬, ২১৩, ২১৪ 

অন্তানন্দ ৪৬ ৃ ররর খতুম্রাব ২১৩ 

অবগুষনের সার্থকতা ১৪৬ । ইয়োরোপীয়ান রমশী-সমাজে 
অলঙ্কারের মৌলিক উদ্দেঠ ১৯৬-১২৯ : পরিধেয়ের বিবর্তন ১৩৩ 

অল্লে তুষ্টা নারী ২৫৫ ূ উঁ 
অগ্থার ওয়াইল্ড, বাঁলধর্ষী ৮৬ | 

আ । উ্প্যাস্ নামক উপজাতির 
|. পরিধান-রীতি ১৩১ 

আত্মকাম ৪৯, ৪৪, ৮১ | উদ্বেলাবস্। ৫৮" 

আত্মপ্রেম ২০ ূ উদ্বেলাবন্থ'র সেফ টা ভ্যালভ ৬৯ 

আদিম ঘুগের নরনারীর | উভকামী ৮৫, ৮৭ 
কাম-জোয়ার ২২*-২২ ূ উভলিঙ্ষ ২২ 

আ্াঙতু ১৩৯, ১৫৩-৫৪ ; উভয় তরফে যৌনজ্ঞানের 

আছ্যঞ্তুর গড়পডভ| বয়ন ১৫৩ ূ অভাব ১৬৯-৭০ 

__ বয়স কম বেশী হয় ূ __ তজ্জনিত কুফলের দৃষ্টান্ত ১৭১-৭৯ 

কি কারণে ১৫৪ । উষ্কীর উদ্ভাবন ১২৭ 

আছ্যঞ্চতুতে নবভাবের সুচনা ১৫৪-৫৫ ৃ উভয়ের রমণের তাল-গতি-মাত্র। 

আগ্যানন্দ ৪৬ | ২৪৭-৫০ 

আমেরিকার মোটরে প্রমোদ- | উভয়ের মনে কামের ক্রিয়া ২৫৬৫৭ 
অ্রমণের ফল ১৮৮ 

আহারে লক্ছ ১৩৪ খ্বা 

উন এ তাহিটি স্ত্রী ফতশ্ত ৮২ 

পুরুষের ও ১৩৫ |. খতুকালীন্ লজ্জার কারণ, রমণীর ১৩৯ 
পপ শীট শীশিশীশীশিী শেপ 

* ২৪ পৃষ্ঠার “অণাননুকোযুকে' ভুল করিয়! লেখা হইয়াছে “গর্ভকোব' ; সংশোধন, 
করিয়! লইবেন। 
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খতুমাব , ২০৯,২১০,২১২, 
২১৬, ২১৮-২২* 

ধম্মতাবে রমণার কাম ২২৪-২৬ 

বতুসংহার ও ২৪৩ 

ও কালীন ভীবন্তির ২৪৪-4৫ 

ক 

কণ্ু,য়নেচ্ছ।-_যোনিপ্রদেশে, 

কিশোরীর ১৩৬ 

কন্ঠাবিশ্রস্তন ১৬৬-৩৬৭ 

ক্ষতযোনি যুবতী কুমারীর 
স্বভাব ১৮৮-৮৯ 

কাদা নামক উৎসব 

কামের ক্রিয়। ও প্রভাব, নর- 
নারীর উপর ২৫৬ 

কামেচ্ছার বাহা লক্ষণাবলী 
নারীর ৯০৩ 

কামচুড় বা! উচ্চতম কাম-লাগৃতির 
দিন ২২৯-৩১ 

কামচুড়ের প্রভাব নন্বন্ধীয় 
উদাহরণ ২৩১-৩৬ 

কামশীতল। রমণী ২৬৩ 
কামশীতলতার কারণসমূহ ২৬3-৬৫ 
কিশোরীর বর্ণনা, বিদ্যাপতি 

কতৃক ১৫৩ 

--মনম্তত্ব, পরিণতিশীলা। ১৫৫-৫৭ 
-_প্রেম, কুমারী ১৫৭-১৫৯ 

কিশোরী স্ত্রীর যোনিত্বারে আক্ষেপ 
১৬৩ 

কৈশোর-শেষে সাহসের বিকাশ, 
পুরুষের ৬৬ ৪ 

কৈশোরে লক্জাশীলতা ও 

ভাবুকতা, পুরুষের ঙ 

স্পা পাপ আপ জবস পপি পপ সপ 

০১ 

২৭১ 

--কবিত্ববোধ ও শিল্প।সকি, 

পুরুষের ৬৫ 

__বৈশিষ্ট, পুরুষের ৫৯ 
-অনিবার্ধ পরিবর্তন, পুরষের ৬০ 
- যৌনবোধ, পুরূষের ৬১-৬৪ 

কুমারী যুবতীর যৌন 
মনো বৃত্তি ১৮১৮৩ 

গ 

ওয়েকিউরান্ নামক উপজাতির 
পরিধান-রাতি 

গভাশয় 

গভাবন্থায় লিগ্লার হাস-বৃদ্ধি 
গতোপত্রম ৯ 

চ 

চন্দ্রের প্রভাব, স্ত্রী-পুরুষের উপর 
ইন - ৬ 

৭৫,১৬*, ১৮৩ পাঃটা?, 

ও ৫১-৭২৫৩ 

চরমানন্দ লাভের কাল, সাড়ে-চাত্রি 
শতাধিক দম্পতির ২৫৩ 

চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর কুধাবোচ ৪2৪ 
সঙ্গে ক্ষুনিবৃত্তির হযোগ ঘটে 
অল্প 

চিপ্টা, চিপ্টি, চিপ্টী 

ছ 

ছাক্সি, সমমেহনের গুপ্ত পরিভাষা ২৬৭ 

এ ভা * 
জরায়ু ২১*, ২১১, ২১২ 
জরায়ু মুখ ২১২-২৫২ 

জাতক-বর্দিত নে লোকের প্রেমক্জাপক 
ভার্ভক্তিম) ১৯৮-৯ পাঃটীঃ 

জীবা খ ] ২১২ 

৯৩১ 

১০ 

চরমানন্দ ৭৪, 

১১৬ 

২৬৯ 
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তত 

তাহিটী দ্বীপে যৌনসন্মিলনে 
নির্লজ্জতা ১৩১ 

ূ দর 

দশনাকাঙ্গা ৪১ 
ছিলিঙ্গসাত্বক, আমরা সকলেই ১৩ 
ছুই শ্রেণীর মতব।দী, নারীর কাম 

সন্ধে ২০২-৪ 

নন 

নর-নারার একাত্ম ১৩ 

-_ দৈতিক সৌসাদৃশ্ঠ ১৪ 

-_ মন্তিষ্কগত পার্থক্য ২৫ 
-- জ্ঞানগত ও মনোগত 

বিশেষত্বাবলী ২৬ 

-- উপর কামের ক্রিয়! ২৫৬ 
-- যৌনবৌধের পার্থক্য ২৫৪ 

নরের মধ্যে নারীত্ব ২১ 
১১৩১ ২১৫ 

নববিবাহিত যুবকের যৌন-সম্মিলনে 
মাত্রাঅতিক্রম ১১২ 

নাড়ী ও তাহার ক্রিয়া ৪৪ পাঃ টাঃ 
নারী-মায়ার প্রতীক ৩৩ 

নারী-পরিচয়ের মুখ্য ওগৌণকাল ১*৯ 
নারীর বিবাহ কোন্ বয়সে 

একাম্তকখম্য ১৮৪ 

_ কাম-জোয়ারের সময়- 
নির্দেশ ২৯৬ 

-- কাম পি দুই' শ্রেণীর 
গু / ৩২৪ 

১৫৭ পাত 4 

৯ পপ পা 

বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট 
০ ৯ শাপ্পীশপীটী শীত পপ পপ পাপা লা পাপী সপা পা আপ শাশি্্পোশসপ পাস্পপ ্ল (সপ আআ শ পপি সস লি 

-- কামনার ভ1ট। ২২৮ 
-- বিবাহের মুখাকাল-_-একালে ১৫৭ 

টি গৌণকাল-_-একাঁলে ১৮৫ 

-- যৌনবোধের--ক্রমবিকাশ__ 
শৈশব ও ঘ।ল্যে ১৫০-১ 

-- বালাকাল শেষ ত্য় 
কোনসময়ে ১৫১ 

__ যৌনযন্বের জটিলতা ও 
ব্যাপকতা ২০ ৭-৮ 

নারীর বার্ধক্যে যৌনবোধ ২৪৫ 
নিউ শিনীর স্ত্রীলোকগণের লজ্জা ১৩০ 

নিউ ভেবরিডিসে লজ্জার বস্ত ১৩৭ 

পূ 

পারম্পরিক পাণিমৈথুন ৭৪ 

পাঁণিমেহন ৭৪ 

পুরুষ- মোহের প্রতীক ৩৩ 

-সম্তোগের স্থান-কাল-পাত্র- 
পরিবর্তনে অল্পবিস্তর প্রয়াসী ১০৫ 

-_ নৃতনত্বের দাস ১০৬ 

পুরুষায়িত, বাংস্যায়ণের ১৯৩ 

পুরুষের যৌনবোধে বৈচিত্র ও তাহার 
কারণ ৯২-৯৩ 

-- যৌনাবেগ ৯৩ 

-- যৌবন কোন সময়ে আমে ১*৭ 
-- স্বাধীনতা, ভোগরাগে ৯৪ 
-- ম্বতসগ্রাত কাম-জোয়ার ২২৬-৭ 

-__ সহিত নারীর যৌনবোধের 
তুলন। ২০১ 

-_ উত্তেজনার বাহ উপাদান ৯৫ 

টও যৌবনে ১১৩ 

-- ৭ প্রৌঢ় ১১৪ 

- __ প্রোচত্বের শেষ সীমায় ১১৭ 
-- বার্ধক্ে নির্বাপোম্মুখ কাদার 

বিভিন্ন পরিণতি ১১৮-৯ 



নরনারীর যৌনবোৌধ 
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১২১ -- যৌনবাবহার ও মনোবৃত্তি 
প্রথম অভিশমনে অসামর্থ কি 
কি কারণে হইতে পারে ১০২ 

প্রথম কৈশোরে রতিকিুফা, 
নারীর ১৫৯-_-৬০ 

প্রথম যৌন-সশ্মিলনে বাধা ১৬২. 
প্রমোদানন্দ-লাভ যৌবনের 

স্বভাব ১৮৭ 

২৭৩ 

৮ যৌবন শেষ হয় 
কেন বয়সে ২৩৬ 

বার্থোলিন্ গ্রন্থিগ্বয় ১৬০, ১৮৩, ২৫২ 

বার্ধক্যে যৌনশক্তির তারতম্য ও 
তাহার দৃষ্টান্তাবলী ১১৯-২* 

বালকদিগের কৈশোরাস্তের বয়স ৪৩ 

বালিকাদিগের কৈশোরারভ্তের 
বয়স ৪৩ 

প্রেমার্চনায় চিরকালই বিশ্রস্তন বা ূ বাল্যে ইন্দ্রিয-জ্ঞীনলাভ, বালকের 
উপচার প্রয়োজন ৯৯ 

প্রেম-ডীবনের কয়টি মহাঁসনা 
প্রতাৎপন্নমতিত্ব, কামকলাবতা 

রমণীর ১৫৬ 

প্রসাধন-দ্রবা, প্রাচীনকালের ১১৬-৭ 

০৯ 

প্রসবান্তে আসঙ্গলিগ্না ২৪২ 

প্রেম-জ্ঞাপনের প্রণালীসমূত, 

রমণীর ১৯৫ 

প্রেমের বাণী পরিস্ফুট হয় চক্ষে-_ 

রমণীর ১৯৫ 

প্রোচ। গৃহিণীর যৌনজীবন ২৪২ 

হক 

ফুলশয্যারাতে বধুধর্ণের ফল ১৬৫- 
১৬৭ 

-- -- বিদেশী দৃষ্টান্ত ১৬৮-৯ 

বব 

বদন-বিবর--রমণীর জনন-নালীর 

বসনের যৌলিক উদ্দেগ্তা ১২৫-১২৮ 
বছমাতৃত্বে যৌনানুভূতি ২৩৮ 

্রহ্মচর্যে অহিত ২৬২-৩ 
বাঙ্গালী রমণীর লক্জাঙীলতা ১৩৩ 

১৮ 

্ টি 

৪ ৭--৫০ 

বালো বালিকার প্রতি মনোভাব ৪৭ 

বিংশ শতাব্দীর নারী ১৭ 
বিজাতীয় ব। বিষন প্রেম ২০ 

বিপরীত (বার ১৯২ 

বিবাহ ও ব্াযাভচারের মধ্যে 
পার্থক্য ১১2 

বিবাহিত ব্রহ্মচারী ১১৭ 

বিবাহাথী যুবক- ছুই শ্রেণীর ৯৬ 
বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের স্বভাবের 

পার্থকা ১০৪ 

বিষধমকাম ২০) ৬৮১ ১ 

বিশ্ছিরস ২৫১-২ 

বিহারের অতাচারের পরিণাম ১১১ 
বৈধব্যে যৌন-মনো বৃত্তি ২৬০ 

ভ্ভ 

ভগাঙ্কুর বা ভগপুচ্ছিক। 

(91100715 ) ২৪ ২০৮, ২৬৭ 

ভগোষ্ঠ & ২৬৭ 

ভারতের পার্ধতাজাতিদের পরিধান- 

রীতি ,, ১৩১ 

সঙ ৮] 

মধ্্উু* ৯ সভা 
তু ৪ ৯৯-১ 

রি | 
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বর্ণানুক্রমিক িরঘট ২৭8 
শপ পপি শি শশা শশী সী 

মধাব্রাজিলের ইওিয়ান্দিগের 
বন্ত্রহীনতা ১৩১ 

মাতৃকতন্্র সমাজ- মিসর, বাবিল- 
নিয়া, ত্রিবাঙ্থুর, মালাবার 
উপকূল ও অন্তান্তদেশে ৯৪ 

রর মাদ্রাজী রমণীদের লজ্জাশীলতা ১৩৩ 

ষ 

যুবক-যুবতীর আগ্ঠ যৌনবোধের 
বিভিন্নত। ১৮৪ 

ঘুবতীর আড়ম্বরপ্রিয়তা ১৮৬-৭ 

-- যৌনযোধ ও বাবহার, 
অবিবাহিতা ১৮*-১ 

__ যৌন-মনোবৃত্তি, অবি- 
বাহিত ১৮১-২ 

যুবতী বিধবার ব্রচ্গচয ১৫৯ 
যৌনক্ুধা ও দরিক ক্ষুধা- মানুষের 

সহজ সংস্কার ১৯, ৩৯ 

-্লীবনে ছুত্তোষণীয়তা, 
স্রভাতাভিমানিনী নারীর ২৬৩ 

অমনজীনে অকাঁলপক্কতা বংশানু- 
্রমিক ৫২ 

-_- অকালপক্কতার অন্যান্য 
কারণ ৫৩-৫৪ 

-- নারীর প্ররোচনা ৫৬ 
_- পুরুষের মূর্ত ও অজ্ঞতা ১** 
-_- - যুর্খতার কুফল ১৯১ 
৮ শা " উষ্টাস্ত ১০১ 

যৌন-সন্মিলনে নিক্ষিয়ত। নারীর 
স্বতীষধর্ম কিনা, ১৯১ 

০ সি নারীর পক্ষে অসমীচীন 

গছ খা 

[ যৌবনে বিদ্রোহ-ভাব ৬৭ 
_- প্রেমের উন্মেষ ৬৭-৬৮ 
-_ পুরুষেরযৌনগ্ষুধা ও তাহার 

বিকীরণ * ১০৭-৮ 

-_ প্রেমে ঈবাভাব ৬৯ 

যৌবনোন্মেষে মানসিক প্রগতি ৭২ 
যৌনক্ষধার বৈশিষ্ট, নারীর ২*১-৪ 
যৌবনান্তে যৌ ন-জীবন, নারীর ২৩৭ 

যৌন-যন্বের জটিলতা ও ব্যাপকতা, 
নারীর ৩ ৮স্নী 

বর 

রতি-সম্মতির ভাষা, যুবতীর ১৮৪ 
রমণে সুখবোধের সহিত গর্ভসঞ্চারের 

কোন সম্পর্ক নাই ২৬১ 

রমণ-বিরতি, স্ত্রী-পুরুষের ২৫৮ 

লে 

লজ্জ।-_পুরাপুরি স্বভাঁবধর্ম নহে ১২৪ 

লজ্জার উপর সামাজিক প্রভাৰ 
১৪৬৪১ 

-- কাল ও পাত্র ১৪৮ 

-_ বাহ্াভান্তরিক লক্ষণাবলী 
১৪৩-৪৪ 

_- মূলে আত্ম-জুগুগা! ব। 

ঘ্বণাউড্রেকের আশঙ্কা ১৩৮-৪৯ 
-- মূলে শ্রদ্ধাভাব ১৪৬-৪৭ 

-_- মূলে ভয় ১৪১ 

--ৎমৌলিক অর্থ ১২৪ 
-_ লীলা-কেজ্জ মুখ ও চোধ ১৪৪-৬ 
-- সুম্পষ্ট প্রতীক বসন ১২৫ 
-- হ্বাসবৃদ্ধি অবস্থাবিশেষে 

১৪১-১৪২ 

স্্প্াশ্পীপিসপ শী স্পা লক. ৮ পপ পা 



জপ পপ শশী? শপ 

জজ্জা-বাপদেশে অনিচ্ছা-সম্ভূত যৌন- 
ক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষ ১৩৬ 

তারতম্য রর ১২৫ 

লজ্জায় লীলাবিভ্রমা * ১৩৬-৩৭ 

শ্ 

শনি ও রবিবারের কাদ-জোয়ার 
২ পস্চ 

শাস্ত্রের অশান্ত্রীয় বিধান, নর-নারীর 
মিলন সম্বন্ধে ২৭ 

শিশুর আদি কামকেন্দ্র ওষ্ঠ বা 
মুখে ৩৯ 

-_ ক্ষুগ্নিবত্তির মধ্য দিয়া রূপ-রস-শবা- 
গম্ধ-্পর্শের সহিত যুগপৎ 
পরিচয় ৪১ 

শৈশবে কামকেন্দ্রের ক্রমবিকাশ ৩৯ 
শৈশবে যৌনেক্রিয়ের সহিত স্থুল 

পরিচয়, পুরুষের ৩৯ 

-_ যৌনবোধের ক্রমবিকাশ, 
নারীর ১৫*-১ 

গুক্রকীট ২১১-১৩ 
ত্স 

সতীচ্ছদ, সতীচ্ছদেয় চর্ম ১*৩, ১৬৩ 
-_ ছেদে বিপদ ১৬৪-৬৬ 
সত্য ও মিথ্যা প্রত্যাখ্যান, রমণে, 

যুবতীর 
সম্যোবিবাহিতের রষণ-চুর্বলত। 

ও তাহার ফলাফল ১৯৩ 

সমকাষ, পুরুষের ৪৩, ৪৫, ৪৬, 
৬১, ৮১, ৮৫ 

+- » নারীর - ১৪৩ 
সমকাষের অসম্পূর্ণতা ৪৫ 
টি কল ৪৩ 

-- অসংজ্ঞাত বিকীরণ ৮৪ 

জষকামী, বালিক! ও কিশোরী ১৫১ এ 

২৭৫ 

সমজাতীর প্রেম ২ 

সমমেহন ৪৪, ৬২ 

সমমেহনাভ্যাস, নারীর ২৬৮ 
সমমেহনের প্রাচীনত্ব ৮৬ 

-- ব্যাপকতা ৮৭ 

সমমেহনে অস্থায়ীভাবে প্রবৃত্ত হয় 
কাহারা 

সমমেহীর বিশেষত্ব 
-- হার, জার্মেণী ও ভারতে 
সমমেহী ছিবিধ-কামিক ও 

ভৌগিক 
সংসর্গবঞ্চিতা যুবতীর মনোভাব 

১৮৯- ৬ 

সুন্নতের সৃবিধা-অস্থবিধা ৪৮-৪৯ 

স্বরতাভিজ্ঞ যুবকের ব্যবহা'র, 
নববধূর প্রতি 

সহবাসে হ্থথ বেশী কার ?--নারীয় 
না পুরুষের ২৪ 

-- নারীর অধিকতর সুখের হেতু 
৪ ৪-২৬৩ 

সতন্যদ্রান যৌনানন্দের ক্ষীণ প্রতিনিধি 
6২ 

স্তনদ্বয় আবৃত রাখার যুক্তি, নাগ! 
সত্রীলৌকগণের ২৩২ 

স্ী-পুরুষ প্রত্যেকে স্ব স্থ কর্মক্ষেত্র 

প্রভু 
পার্থকোয় কারণ ১৯ 

্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণের মূ ২১ 
উ-পষ্ট্রি-প্রসঙ্গে জা্ধীণ 

দার্শনিক ফা, হিপ্পেজ্ ৩৩ 
সত্রসহবাদে একটানা হর ১১৪ 
স্বান-কাঁল-পাক্র-পরিবর্তনের সুযোগ 

সাধারণ ঘাটিও অত্যন্ত 
"দ্যা ধন্ছ র্ ১১৫ 

মণ 

১৪ 



২৭৬ বর্ণানুক্রমিক নির্ঘনট 

শর্শনাকাঁঞ্া, পুরুষের ৪২ | শ্বমেহনের নির্দোষতা ৭৮ 
ন্দনরস ২৫২ | _ সংজ্ঞা ৭৪ 
হবপ্রদোধ ৭*-৭১ | -_ বযস ও, শিক্ষা-প্রণালী ২ -. ৭৫ 

স্বমেহন, পুরুষের ৪৪, ৭৩-৮* | স্বয়মাগত কাঁু্ায়ার নারীর ২১৫ 

-+ নারীর ২৬৬ | স্ত্রী-পুরুষেব উপর চন্দ্রের প্রভাব 

-- কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকাৰক ২২২-২৩ 
৬ ৭৮, ২৮৮ হ 

শ্বমেহনে আত্মধীনি ও ছুশ্চিন্তা "৬ | হরিদ্বারে পঞ্জাবী স্ত্রীপোকগণের 
"মানসিক ঘন ?1 |. আ্লান-্রীতি , ১৩২-৩ 

_ক্কাহ্ন ও গন্য 
সম্বন্ধে বিল্ময়কর, গবেষণাপূর্ণ দীর্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক বিল্লেষণমুলক অন্ন ৬০** পৃষ্ঠার 
একখানি সুবিশাল গ্রন্থ আগ্ৰামী ১৩৪১ সালের 

বৈশাখ হইতে প্রতি দুই মাস অন্তর খণ্ড-খণ্ডাকারে 
গ্রকাশিত হইবে । নৃপেনবাবুর ১৬ বৎসরের 
অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও অধ্যয়নের অমূল্য কররাশি 

ইহাতৈ সন্নিবন্ধ থাফিবে। বিশেষ বিব্রশেষ গলা 
পত্র লিখুনু। 








